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O receptor em questão
Notas sobre as contribuições da análise de

discursos para a teoria da comunicação

João José de Santana Borges

Já faz algum tempo, cerca de seis semestres, que
venho ensinando a disciplina Teoria da Comunica-
ção. Como percepção geral, os alunos mostram-se
não raro resistentes à dinâmica, nada �dinâmica�,
das aulas rotineiras, em que o docente esforça-se
de modo hercúleo para conduzir os intrépidos ou-
vintes a uma �elevação espiritual�, qual seja, a de
romper com o pensamento fragmentado dado aos
zappings e vôos de borboleta, e introduzir um modo
de pensar tenso e profundo com o intuito de com-
preender os fenômenos da comunicação que os te-
óricos tentam compreender. A atmosfera da sala
raramente é propícia para uma discussão séria, pon-
derada, atenta ao uso que se faz dos termos, atenta
à forma como se desenvolvem os discursos, como
se percorrem os torvelinhos, nas encruzilhadas do
labirinto do saber.

A primeira constatação é a de que, nem em condi-
ções ideais, a disciplina não se esgotaria em um se-
mestre, tal a sua amplitude, e o seu desenvolvi-
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94   O receptor em questão

mento contínuo e multifacetado. Se é dada alguma ênfase aos
estudos iniciais da sociedade de massa, seguindo o roteiro de
Mauro Wolf, é porque ele se apresenta para nós como
paradigmático e mesmo originário: indispensável para com-
por uma certa linearidade histórica das teorias, ainda que o
aparente hermetismo do texto de Wolf assuste e entedie os
alunos.

Pretendo, neste texto, apresentar um inventário das leituras
de autores que circulam no campo teórico da comunicação,
com o intuito final de transportar tais leituras para um terreno
que não lhe é próprio: o da relação entre os alunos e a discipli-
na Teoria da comunicação.

A perspectiva aberta por essa disciplina fez-me pensar, com
maior cuidado, acerca da questão: se as chamadas teorias da
comunicação estão em constante mudança, se o seu campo é
tão vasto, como dar conta de sua amplitude em apenas um
semestre? Devido ao pouco tempo e a abrangência do conteú-
do, o que é essencial e o que pode ser deixado para trás? Longe
de fornecer respostas para tal dilema, pretendo neste texto
fornecer elementos para melhor formular a questão.

O receptor, objeto e sujeito na cordilheira das
abstrações

Entre o mongolismo e o autismo. Assim Clóvis de Barros Fi-
lho identifica, sem dúvida ironicamente, o tratamento dado ao
receptor pelas abordagens teóricas da comunicação de massa.
De um lado, o receptor é considerado passivo, acrítico, mera
caixa vazia. De outro, exagera-se na capacidade de autonomia e
defesa perceptual de quem consome os programas midiáticos.
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Entre os dois pólos, uma considerável quantidade de pesqui-
sas tem procurado construir sua especificidade e dado sua con-
tribuição para constituir o campo de estudos em comunicação.

Este tópico percorre algumas linhas de trabalho das teorias da
comunicação, com ênfase na concepção que cada abordagem
faz da figura do receptor. Em seguida, focaliza algumas contri-
buições da análise de discursos à evolução deste pólo das pes-
quisas em comunicação (para usar uma imagem cujo uso sur-
preende, por ser atualizado e ainda recorrente, no entendi-
mento pelos alunos do processo comunicativo: o pólo emis-
sor e o pólo receptor são dois elementos distantes, ligados
pelo canal, através da mensagem, no uso de um código).

Se a ciência evolui, e em particular, se as ciências sociais aplica-
das evoluem, essa evolução se dá de forma elíptica. Ao propor
trabalhos que tenham a difícil proposta de sistematizar os avan-
ços obtidos por determinada disciplina, convém estar alerta quan-
to aos riscos que Bernard Miège (2000) denuncia, ao avaliar as
características de algumas teorias �gerais� da comunicação: o
reducionismo, a abstração, a confusão das instâncias considera-
das, a divagação futurológica, a ausência de verificação empírica
e, sobretudo: �A importância atribuída a um paradigma único �
assim, entre outras, a pragmática ou certas teorias lingüísticas
que se limitam a levar em consideração {apenas} a abordagem
da comunicação que propõem� (MIÈGE, 2000, 103).

A escolha consciente entre a construção da especificidade �
sob o risco do reducionismo � e a abertura para uma
interdisciplinaridade � que pode perder o foco e o rigor apro-
priados � de uma área de estudos parece constituir um pro-
blema crucial no avançar dessa área, em termos de acúmulo de
conhecimento e amplitude metodológica, sobretudo quando
aponta para uma proximidade do território da recepção. Pro-
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96   O receptor em questão

blema cujo tratamento adequado não pode de longe ser aqui
ambicionada. Não é de todo inútil, no entanto, perceber como
cada autor convocado parece tratar a questão.

Mauro Wolf elabora um importante trabalho ao inventariar as
teorias da comunicação de massa, em um livro1 que, apesar de
ter sido recentemente editado no Brasil, a edição portuguesa
constitui um manual de consulta quase obrigatório na discipli-
na Teorias da comunicação.

Para ilustrar as concepções paradigmáticas acerca do receptor,
faz-se útil mencionar o capítulo denominado �contextos e
paradigmas da comunicação de massa�. Primeiramente, a teo-
ria hipodérmica ou da bala mágica, por razões históricas e por
ser formulada a partir do conceito de sociedade de massa e do
modelo comunicativo inspirado no behaviorismo, concebe o
receptor como mera �caixa vazia�, pertencente a uma massa
homogênea de indivíduos passivos, acríticos e atomizados. Isso
explica a adesão dos cidadãos à ideologia nazista no período
entre guerras (WOLF, 2003).

O conjunto de abordagens empíricas, definidas por Mauro Wolf
como empírico-experimental e empírica de campo, também
formulam um modelo de receptor, adequado aos seus própri-
os axiomas. Por tratar-se de um estudo com enfoque psicoló-
gico, a abordagem empírico experimental focaliza o indivíduo
receptor como sujeito a uma campanha de persuasão, a uma
mensagem cuja aceitação dependerá de fatores psicológicos li-
gados à audiência e à própria mensagem.

A abordagem empírica de campo, por seu turno, advoga uma
concepção de receptor vinculado aos grupos sociais, e através da
formulação do modelo �two-step flow�, pretende estuda-lo le-
vando em conta variáveis sociológicas, o contexto social, bem
como a influência dos chamados líderes de opinião. A corrente
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dos usos e gratificações, variante da teoria funcionalista, parece
inovar invertendo a questão de base (o que os meios fazem com
os receptores) para o que as pessoas fazem com os meios, conferindo
um status ativo ao receptor, atribuindo-lhe exagerado grau de
conscientização das satisfações que ele saberia obter da mídia.

A teoria crítica inaugura um momento central no roteiro da
disciplina. O efeito que essa etapa espera obter é de um ar-
dente questionamento sobre a condição de sujeito do estu-
dante de comunicação e de como ele se posiciona no campo da
indústria cultural que o abrigará como operário, e como ele
enfrenta a questão do poder alienante dos mass media. O in-
centivo à descoberta dos textos dos autores, a perplexidade
quanto ao profundo pensar de Adorno e o modo original de
Marcuse, servem de um misto de desconforto e contundência,
causando em alguns, certo tom panfletário que convém ser
remediado pelo agudo ceticismo dos frankfurtianos. O aluno
aqui se vê como receptor; e ao receptor pouco é dado, além da
nostalgia da perda de sua condição de sujeito: �o consumidor
não é rei [...] ele sofre as imposições da Indústria Cultural
sem saber que as sofre.� Lê-se em um dos textos de Adorno.

De qualquer modo, não há muitas inovações no que diz res-
peito às concepções habituais de recepção. E essa generalidade
abstrata das teorias, guardadas às suas devidas especificidades
epistêmicas, permite que seu estudo seja deslocado de con-
textos de origem e passem a ser adotados em outros territóri-
os. Se a centralidade desses estudos encontra-se no eixo
explicativo das duas grandes guerras mundiais, o que é essa
centralidade tem a ver de mais íntimo conosco? Por que consi-
deramos essas teorias tão pertinentes ao nosso cenário brasi-
leiro? Por acaso, importamos as teorias porque nos faltam
aportes teóricos próprios? Essas questões esbarram em tabus
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paradigmáticos, talvez, e por isso não nos vale aqui enfrenta-
los. Continuemos, pois.

O fato é que tal inventário permite certas simplificações que
agrupam tais teorias (ou fragmentos das mesmas), a partir dos
modelos de recepção por elas tematizados: assim, manipulação,
persuasão, influência, função, alienação passam a constituir palavras-
chave para referi-las: da teoria hipodérmica à abordagem
empírica de campo, e mesmo em certas leituras parciais da
Escola de Frankfurt (quando se desacredita a capacidade crítica
da audiência), o receptor mediático carece do status de sujeito;
parece ser, grosso modo, reificado, produto de uma abstração
cuja concretude é esboçada apenas nas pesquisas empíricas fi-
nanciadas para fins de expansão do consumo. O que, aliás, tor-
nar-se-á alvo de crítica quando estará em questão a própria
razão de ser da ciência2.

 Em um sentido irônico, e correndo o risco de parecer gros-
seiro, a constatação de Clóvis de Barros Filho é adequada para
conferir um tom de síntese a esses estudos: o receptor é um
espectro. Um indivíduo ou grupo que oscila entre a completa
passividade e a mais inusitada independência: da plena aceita-
ção acrítica dos conteúdos e significados propostos pelos mass
media até o uso anárquico e original, independente do sentido
imposto pela mídia. (BARROS FILHO, 2001).

Outras respostas

Para relativizar a impressão causada pelo tópico acima (quiçá
riunda de uma visão distorcida e avessa às particularidades dos
estudos em questão), convém lembrar que Mauro Wolf elenca,
alhures, outros elementos que enriquecem ou revelam a rique-
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za das teorias acerca da recepção. Em �El análisis de la recepción y la
investigación sobre los medios�, Wolf faz referência ao conceito de
comunidades de interpretação, em que participantes comparti-
lham experiências, em que uma organização social se forma a
partir do consumo dos meios. O aprofundamento de tais estu-
dos leva-nos, ao ver de Mauro Wolf, a desconfiar cada vez mais
do poder de influência atribuído aos meios pelas teorias gerais.

O autor recorre aos conceitos de influências cognitivas, me-
mória e esquema para evidenciar a importância de trabalhos
empíricos na abordagem da recepção. No entanto, Wolf tam-
bém procura chamar a atenção para o desafio metodológico no
tratamento empírico, que consiste em dar visibilidade à toma-
da de consciência da realidade social por parte dos receptores.
É preciso que haja uma evolução contínua das técnicas de in-
vestigação porque os discursos dos receptores sobre este pro-
cesso � tomados por entrevistas e questionários � não são su-
ficientes para validar tais análises.

Del mismo modo que los datos cuantitativos no nos dicen
casi nada acerca de las dimensiones socialmente impor-
tantes de los procesos de recepción, el empleo de entre-
vistas y de cuestionarios no alcanza para dar cuenta de su
complejidad.(WOLF, 334)

Nas pesquisas de comunicação, mesmo naquelas não voltadas
diretamente para o problema da recepção, os receptores cos-
tumam ser abordados com diferentes enfoques: indivíduo iso-
lado, consumidor, cidadão, pertencente a grupos e comunida-
des, formadores de públicos aos quais se destinam as mensa-
gens dos formadores de opinião, estatísticas, números,
abstrações. Também, como veremos: usuários, leitor empírico,
leitor modelo, intérprete. Impossível esgotar tal lista de no-
meações. Exaustivo seria fornecer aqui o endereço teórico de
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cada uma dessas denominações, analisando as implicações de
tais modelos para a problemática geral da comunicação.
Umberto Eco se propõe uma tarefa semelhante, embora mais
abrangente e completa.

Em Os limites da interpretação, Umberto Eco (1990) expõe, de
forma bastante sistemática, a mudança de paradigma que ocor-
re nas tradições de análises da interpretação, evidenciando uma
gradual transição de um formalismo estruturalista para uma
pragmática da leitura, em que o receptor passa a ser objeto de
atenção privilegiado das teorias da interpretação. Neste texto,
ele constrói uma arqueologia remota das diversas abordagens
da recepção, da estética, passando pela hermenêutica, à
semiótica, bem como uma discussão sobre pragmática do sen-
tido. Das diversas lições que podemos extrair de seu trabalho,
podemos destacar as relações entre intention autoris, intentio operis
e intentio lectoris por ele tematizadas.

Eco conclui que, em sua posição atual, apontada como conserva-
dora por alguns, a intenção da obra determina a intenção do
leitor: da primeira depende o princípio de interpretância; é pre-
ciso defender o sentido literal do texto; o leitor não tem tanta
liberdade como supõe alguns, no seu exercício oscilante, entre
uma leitura semântica e uma leitura crítica, entre uma má leitu-
ra e um uso do texto para além (ou aquém) da interpretação.

 De todo modo, a impressão que se tem é de tratar-se, em boa
parte dos momentos do capítulo, de um leitor privilegiado,
ainda que haja a célebre distinção entre leitor-modelo
(construído pelo texto) e o leitor-empírico (pouco interessan-
te, salvo em perspectivas sociológicas). Essa impressão é re-
forçada sobretudo pela maioria dos exemplos por Eco trata-
dos: em certa medida, são textos narrativos e ficcionais, oriun-
dos da literatura. De que modo as categorias tão cuidadosa-
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mente lapidadas podem ser utilizadas em análises de recepto-
res de suportes mediáticos, como, por exemplo, a TV aberta?
Essa realidade não é abordada por Eco, pelo menos no capítulo
aqui referido, �apontamentos sobre a semiótica da recepção�.

Encontramos em Eliseo Verón, autor latino-americano, algu-
mas lúcidas considerações a respeito de uma temática aproxi-
mada. Segundo Verón, a constituição da prática de leitura en-
quanto objeto de conhecimento teve que enfrentar alguns obs-
táculos. A insistência da lingüística em manter a indistinção
entre locutor e destinatário (mais um modo de nomear o re-
ceptor), em privilegiar a fala em detrimento à escrita, constitui
um destes. Além disso,

a semiologia interessou-se sobretudo nas(sic) obras lite-
rárias, ou seja, aos textos considerados como excepcionais
e portanto automaticamente valorizados: fascinados pela
obra (e, através dela, pelo escritor), o semiólogo não está
interessado naquele que a lê, e muito menos naquele que
não a lê. (VERÓN, 3).

Também a sociologia pouco se interessou pelo funcionamento
social dos textos, limitando-se a mapear o receptor em categorias
sociológicas, conhecendo os estilos de vida, os objetivos, necessi-
dades e  interesses, e outras práticas culturais para além da leitura.

De um lado, análise de conteúdo. Do outro, análise da audiên-
cia. Dois trabalhos empíricos que pouco dialogam entre si.
Véron passa a apontar os limites dessas abordagens, focalizan-
do a atenção em questões pragmáticas que giram em torno do
êxito ou fracasso de produtos mediáticos, chamados de supor-
tes. Passa então a desenvolver o conceito de contrato de leitura
para dar conta de explicar tais fenômenos, procurando base na
teoria da enunciação, para a qual o conteúdo não é a parte mais
importante no funcionamento de um contrato de leitura.
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O trabalho de Verón é bastante extenso e mereceria uma lei-
tura mais aprofundada e exclusiva. O nosso propósito aqui é o
de apenas sinalizar questões úteis para compor essa tessitura
de abordagens da recepção. Ademais, valeria a pena constituir
um curso que pudesse dar conta do longo alcance das impor-
tantes contribuições de Eliseo Verón, que, a despeito de sua
densidade e amplitude temática, não tem sido muito
referenciado nos chamados �manuais� de teorias da comunica-
ção (como o já citado anteriormente).

Uma das contribuições da Análise de Discursos para a com-
preensão do problema aqui colocadoé dada pelar pode ser repre-
sentada pela noção peirceana de interpretante. Verón utiliza
essa noção em seu artigo recentemente publicado3, mas como
não define o que se está considerando como interpretante (le-
vando talvez demasiado a sério as competências interpretativas
de seus leitores), acaba por sugerir algumas discrepâncias, oca-
sionando confusão, ignorando talvez �os conselhos� de Peirce
em seu artigo Como tornar claras as nossas idéias (1984).
Interpretante tem o sentido geral de efeito produzido pelo
signo na mente do intérprete. Assim como o signo é media-
dor entre o objeto e o intérprete, o interpretante é mediador
entre o signo e a mente que interpreta.

Mas a noção que gostaríamos de utilizar para construir a hipó-
tese já mencionada é a de interpretante imediato. Peirce divide
o interpretante em três tipos: interpretante imediato, dinâmi-
co e final. De modo simplificado, pode-se dizer que o
interpretante imediato consiste no efeito potencial que o sig-
no pode causar. O interpretante dinâmico implica na atualiza-
ção, portanto no efeito real do signo, no que ele efetivamente
provoca quando encontra a mente do intérprete (tomado aqui
não como indivíduo, mas como modelo de usuário individual
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ou coletivo do signo). A noção de interpretante final, por sua
vez, sugere aquilo que o signo pode produzir se levado às últi-
mas conseqüências, confirmando o poder infinito de significar
que o signo dispõe.

Tais conceitos, oriundos de uma arquitetura filosófica própria,
aqui podem ser referidos para abordar as diversas concepções
de receptor que estão sendo examinadas. Os estudos de re-
cepção, tomados em seu conjunto, parecem indicar um certo
domínio sobre o interpretante imediato � o que as notícias, os
produtos mediáticos diversos � têm em sua estrutura, ou em
seu contrato, que indiquem: a resposta (estímulo-resposta), o
efeito, o entendimento, a fidelidade, a aquisição que o recep-
tor poderá ter.

A outra idéia consiste em problematizar a condição de sujeito
do receptor. Sabe-se que os estudos sobre mídia e política,
ainda quando se apropriam da análise de discursos para serem
desenvolvidos, privilegiam as investigações em torno dos agen-
tes políticos já legitimados, em geral, tematizando os candida-
tos enquanto produto, o espetáculo das eleições, abordagens
fenomenológicas das relações entre mídia e política, para citar
alguns temas recorrentes (LIMA, 2001; FAUSTO NETO,
2003; GOMES, 2004 et ali). Pouco é dado ao sujeito ocultado
pelas já hierarquizadas e hierarquizantes posições de poder. O
receptor é figura ausente dos estudos em mídia e política.

Em Contrato de comunicação da informação midiática, Patrick
Charaudeau (1994),  sinaliza para a instância do contrato de
comunicação em que estão localizados os atores sociais: aque-
les que se movem nos espaços da democracia que as mídias
são forçadas a gerar. Temos,neste grupo: os eleitos e os quais a
mídia concede a palavra (espaço da democracia política); os ci-
dadãos que dispõem da palavra midiática por representar os
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diversos grupos de pressão, as pessoas na rua que �estão no
direito de opinar sobre a organização da vida da cidade, especi-
alistas que comentam o acontecimento (espaço da democracia
civil); as testemunhas, ou atores de fatos �relativos a vida soci-
al vista através do seu cotidiano� � as mídias concedem-lhes a
palavra em cena mais ou menos catastrófica.

Estes são os sujeitos usuais da fala midiática. Como destaca-
los deste vasto solo da recepção? Suas aparições na mídia, ain-
da que esporádicas e transitórias, sinalizam para uma manifes-
tação sinuosa e prenhe de interstícios dos atores sociais aqui
chamados de cidadãos. São eles que participam da vida na polis.

Aqui, como alhures, o receptor costuma ser identificado como
alvo para o qual convergem as estratégias discursivas que vi-
sam selar contratos. Como atingir o alvo? Como seduzi-lo?
Assim, diz Charedeau, a mídia deverá aplicar a repetição e
dramatização, credibilidade, personificação dos eleitos, o tes-
temunho, a ilusão do contato, os efeitos de verdade, os efeitos
de ludismo.

O último autor a ser aqui convocado é Teun van Djik. Em Da
gramática do texto à análise crítica do discurso, Van Djik (1997) pro-
cura relatar o contato com a psicologia cognitivista e como esse
contato alterou profundamente as suas antigas incursões na
gramática do texto, aproximando-o ainda mais do território da
recepção, entendido, no entanto, como composto pelo con-
junto dos usuários da linguagem. A noção de entendimento es-
tratégico é um importante caminho de aproximação, visto que
procura explicar de maneira mais realista o que �fazem real-
mente os usuários da linguagem quanto entendem um
texto�(VAN DIJK, 1997, 122).Tais usuários passam a ser vistos
como mais �flexíveis� e �falíveis�, do que a análise das
macroestruturas permite prever.
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Também diferente das gramáticas, os usuários da lingua-
gem podem usar informação do texto e o contexto ao mes-
mo tempo, ou operar em vários níveis do texto (fonológico,
sintático, semântico, pragmático) ao mesmo tempo para
interpretar o texto. Resumindo, o processamento real do
texto é muito diferente da análise formal, estrutural do
texto (VANDJIK, 1997, 122).

Memória a curto prazo, memória a longo prazo também consti-
tuem categorias importantes para compreender os modos de
entendimento do texto pelo usuário. A tais categorias, o autor
acrescenta o conhecimento: as pessoas organizam seu conheci-
mento sócio-cultural do mundo, e para entender um texto, ativam
guias � modos abstratos de organização � e usam a informação.

Também a noção de �modelo� foi relevante para definir os
graus de coerência textual, uma vez que, a partir das
macroestruturas, os usuários constroem modelos de texto e
modelos de fatos presentes no texto.  �O que as pessoas re-
cordam de um texto não é tanto o seu significado, e sim o
modelo que constroem sobre o fato do qual o texto trata�. E
mais: �Entender um texto significa que somos capazes de cons-
truir um modelo mental para o texto.� (VAN DIJK, 1997, 124).

Associando aos modelos de texto, e ainda a partir de experi-
mentos da psicologia cognitiva, o autor passa a tematizar os
modelos de contexto: os usuários também constroem
respresentações subjetivas de si mesmo, dos demais partici-
pantes, de suas relações sociais, de lugar e tempo, nas situa-
ções de comunicação em que se vêem envolvidos.

Todavia, tais estudos ainda se referem ao caráter individual da
recepção. Van Dijk também procura alcançar as cognições so-
ciais envolvidas no entendimento do texto: as representações
e modelos partilhados socialmente, através de um conceito
deveras problemático � o da ideologia.
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Sem abandonar sua principal categoria � a noção de macroestruturas,
Van Dijk, passa a enveredar pela disciplina que se preocupa não
com a forma (sintaxe), nem com o significado (semântica), mas
com os efeitos, os atos de fala. Passa a definir uma visão própria da
Pragmática, especificamente, a pragmática do discurso. Em suas
considerações, ele retoma o raciocínio de que as proposições estão
sobre as macroproposições, adequando-o aos macro-atos de fala:
�o conteúdo proposicional de um macro-ato da fala é tipicamente
uma macroproposição.� (126)

Em seu estimulante trabalho sobre o racismo, nota-se: o ra-
cismo disseminado nas falas dos europeus brancos quanto
aos imigrantes e as minorias de modo geral; o racismo difun-
dido, através de vários modelos, na imprensa européia e
ainfluência massiva da imprensa, de seus estereótipos quan-
to às minorias, nos leitores; o racismo reproduzido � ainda
que de modo não declarado em instituições, discursos políti-
cos, escolas e grupos elitizados. �Por isso é que chegamos a
conclusão de que a imprensa na Europa joga um rol central
para manter (e algumas vezes agravar) o � status étnico� quan-
do não, na reprodução do racismo� (130). Resta-nos indagar
qual é a concepção de receptor que parece ser alimentada por
esse estudo. Antes de mais nada, a ausência de uma fala pró-
pria dos vitimados pelo preconceito nos noticiários � em ge-
ral, negativos � a seu respeito, acaba se reproduzindo, ao que
parece, na pesquisa. O problema de identidade dos latinos,
negros e árabes enquanto receptores ou usuários do discurso
da imprensa não parece ter relevância no estudo.

Todavia, o autor refere-se a um importante movimento inter-
no à disciplina da análise de discurso: o do seu potencial críti-
co, que consiste em orientar-se por temas de pregnância soci-
al. A Análise crítica de discurso poderia comprometer-se a in-
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vestigar os discursos sociais, servindo mais àqueles que neces-
sitam do que os que �podem pagar melhor�.

A ACD deste modo, está tornando-se um movimento de
investigadores que prestam maior atenção aos que mais
necessitam aos problemas sociais que com os paradigmas
acadêmicos, e em geral, estudam as muitas formas de (abu-
so) de poder nas relações de gênero, étnicas, e de classes
tais como o sexismo e o racismo. Querem saber como o
discurso atua, expressa, perdoa ou contribui para a repro-
dução da desigualdade. Ao mesmo tempo, esses pesquisa-
dores escutam as experiências e as opiniões dos grupos
dominados, e estudam os modos mais efetivos de resistên-
cia e contradição. (ibidem, p.134)

Considerações finais

Enveredar por essa preocupação contextualizante do discurso
implica, a nosso ver, no diálogo com outras tradições da teoria
da comunicação. Vislumbra-se neste encontro um impasse: a
análise de discurso perderia assim o seu estatuto de disciplina?
Tornar-se-ia uma metodologia a ser aplicada com interesses
diversos do que se propunha? Deixaria de ser um fim em si
mesmo � com a excessiva preocupação com os paradigmas aca-
dêmicos � e serviria para atingir objetivos que extrapolam o
rigor da análise?

Essa expansão de corpus não se daria sem danos aos analistas
�por profissão�. O próprio van Dijk já adverte quanto ao caráter
multidisciplinar da análise de discursos. Advoga por uma
integração e as visitas por outros campos, uma vez que é desse
�desprendimento� que surgem novos problemas e novas teo-
rias para deles dar conta.
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O desafio aqui deixado consistiria em fazer uso das categorias
da Análise de Discursos para compreender o processo
interpretativo dos alunos face às disciplina teóricas: uma solu-
ção, talvez simplista, porém necessária para sanar o tom de
abstração que o termo �receptor� tem para nós, quando não o
enfrentamos no terreno empírico.

 Tomar os alunos de Teorias da Comunicação como recepto-
res, além de midiáticos, do nosso discurso, remete-nos à céle-
bre discussão sobre a rationale científica das Ciências sociais:
qual seria o papel de uma ciência da análise dos discursos ? Ou
mais amplamente, qual seria o papel do estudo das teorias da
comunicação?

 Como últimas palavras que, sem propor um fechamento para
as questões, convida para uma nova abertura, lembremos dos
postulados de Marcuse acerca da Teoria Social Crítica:

O julgamento de que a vida humana vale a pena ser vivida,
ou melhor, pode ser ou deve ser tornada digna de se viver.
Este julgamento alicerça todo esforço intelectual. [...] O
julgamento de que, em determinada sociedade, existem
possibilidades específicas de melhorar a vida humana [...]A
análise crítica tem de demonstrar a validez objetiva desses
julgamentos, tendo a demonstração de se processar em
bases empíricas. (MARCUSE, 1978, p. 15)

Notas

1 Refiro-me à obra Teorias das comunicações de massa, editada pela Martins Fontes
(2003).

2 Ver debate entre Habermas e um dos positivistas, tratado por Freitag (1988) em
A teoria crítica:ontem e hoje.

3 �Televisão e política: história da televisão e campanhas presidenciais�
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