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Carta da Galiza
O espazo lusófono e a eterna diáspora
Margarita Ledo Andión
Presidenta da Lusocom
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Galiza
Visibilidade, identidade, diversidade
Cibercultura, regulación, cooperación son as tres entradas que artellaron o XII
Congreso LUSOCOM/IIICongreso MEDIACOM, celebrado en Praia, a capital de Cabo Verde, do
19 ao 21 de outubro de 2016. Dende escenarios comunicacionais interconectados tratábase de
procurar modelos de cooperación dende a diferenza, de debater sobre a regulación como
mecanismo garante da literacia mediática e como parte do dereito a comunicar, e de facelo so o
signo de múltiples voces, da aposta intercultural e da relación entre iguais a partir de situacións
e necesidades diferentes.
Secomasí, esta singular cartografía que se recoñece nos países de expresión galaicoportuguesa confrontase coa urxencia de reflectir, escoller e tomar posición nos temas -grandes
e pequenos- da así chamada sociedade do coñecemento, para que a mesma deixe de ser unha
cuestión nominal e poida trasladarse a políticas concretas. De resto, e si botarmos unha ollada
polas diversas sesións do programa do Congreso, poderemos comprobar a súa
representatividade e atualidade, poisque, dos soportes convencionais á web, dos estudos de
xénero ás políticas de representación, da identidade á comunicación organizacional, da historia
á epistemoloxía, ningún ámbito do universo da comunicación ficou fóra dos traballos deste
evento académico e científico onde non podía faltar unha plenaria á volta do papel das Políticas
das Lingua no deseño da Política científica.
Políticas da lingua, nun escenario plural e multicéntrico, o do espazo lusófono,
delimitado polo galego-luso-afro-brasileiro, co valor engadido de pensarmos as devanditas
políticas como elemento fulcral da representación. Un espazo, o lusófono, que nesta Carta da
Galiza queremos balizar, a nivel do pensamento, botando man de autores ben coñecidos por
todas nós, co sentido que lle damos a un obxectivo como o da visibilidade co Stuart Hall: shared
interest in the world around us and our own place in it. É dicir, a partilla de intereses polo mundo
ao noso redor e polo noso lugar nel; co sentido que ten o termo identidade, en coicidencia co
prof. Martín Barbero quen, na secuencia do de Bhabha ou Marinas, nun artigo de 2014, na
revista Matrizes, a propósito de facer produtiva a interculturalidade, pénsaa na súa posta en
relación “com a ideia da identidade narrativa, isto é, de que toda identidade se gera e se constitui
no ato de narrar-se como história, no proceso e na prática de contar-se aos outros”, e coa
conceptualización dese lugar común, a diversidade, dende a posición que nos trasladou o
profesor da Universidade do Río, doctor Muniz Sodré, cando afirma que a diversidade non é
pluralidade, non é o recoñecermos a outros como diferentes de nós, senón que é a ocupación
de territorios diferenciados. En suma, a diversidade é numérica e territorial: é a posesión do
lugar e dos recursos –comunicacionais, económicos, financieiros- para transformalos en
accción.
Acollemos, asimesmo, dúas consignas ben simples do profesor da Universidade Federal
Fluminense, Xoán Lagares, na súa análise a prol da internacionalización do galego, que en certa
maneira son o resumo do devandito:
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1. Para alcanzar algún recoñecemento é preciso darse a coñecer
2. Non hai afirmación da identidade sen comunicación
Aplicamos ambas as consignas, entre outros espazos, ao que nos convoca e que se
albisca como grande posibilidade de intercambio sen mudar de lingua(s), o da lusofonía, e
poisque escribimos, cantamos, facemos filmes, obxectualizo a acción comunicativa no
intercambio de bens culturais co que nos expresamos e que nos expresan, coa virtude de que
a partilla é, tamén, construción do espazo desa mesma partilla.
Sería interesante lembrarmos un texto (in O portugués do século XXI, Parábola
editorial, 2013) do profesor da Federal de Santa Catarina, Müller de Oliveira, director executivo
do Instituto Inernacional da Lingua Portuguesa, “Un atlántico ampliado”, no que insiste que a
lingua común non pasa pola imposición dunha forma única: “ato político que é, passa pela
criaçao de instancias común de gestao”. Eís, tamén, un dos obxectivos a debate, posición que
atopamos en lingüistas, como o prof, Marcos Banho, da Universidade De Sao Paulo, e no seu
texto “Do galego ao brasileiro, pasando pelo portugués” no que observa a lingua como conceito
sociolóxico, antropolóxico e político.
E é así que un binomio como o deseño de Políticas científicas coas Políticas da Linga
como vector, acolle o seu significado certo nun congreso de Comunicación.

PARTE I
MONOGRÁFICO
Metodologias da pesquisa em comunicação
no espaço lusófono, cibercultura,
regulaçao e cooperaçao
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Ciências da Comunicação e Mundo Lusófono
Moisés de Lemos Martins
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS),
Universidade do Minho, Portugal
moisesm@ics.uminho.pt ; moiseslmartins@gmail.com
Resumo
A comunidade lusófona tem para cima de 250 milhões de falantes, mas apenas uma minoria
desenvolve um sentimento de pertença baseado numa língua comum. De acordo com o escritor
moçambicano, Mia Couto, a Lusofonia não é uma realidade de voz cheia, mas antes um lugar
"luso-afónico", isto é, um lugar sem voz, sem o conhecimento, nem o reconhecimento das
semelhanças, neste vasto espaço geográfico e cultural.
Reconhecendo este fosso, as associações de Ciências da Comunicação do espaço lusófono
lançaram, em 1997, uma rede de cooperação, primeiramente entre pesquisadores de Portugal
e Brasil, logo seguidos pelos investigadores galegos, e posteriormente para todo o espeço
lusófono. Este movimento baseia-se no pressuposto de que a diversidade linguística enriquece
a ciência e de que esta deve ser global e contextualmente relevante.
A Lusofonia pode ser discutida sob vários pontos de vista, todos relacionados com a identidade
cultural dos países de língua portuguesa. Gostaria de aprofundar o meu ponto de vista,
centrando-o no estatuto social da língua. Começarei por me referir ao Inglês como língua
dominante. E não gostaria de deixar de salientar alguns desafios que, a meu ver, os grupos de
investigação lusófonos têm de enfrentar num mundo global dominado pelos paradigmas anglosaxónico.
A minha abordagem está centrada na língua, entendida como manifestação cultural, expressão
do pensamento, espaço relacional e instrumento de organização simbólica do mundo. Tal
entendimento coincide com o poder simbólico da língua (teoria de Pierre Bourdieu) e com a
perspectiva pós-colonial, que questiona a dominação, submissão, subordinação e controle das
periferias, das minorias, das diásporas, dos migrantes...
Palavras-chave: Lusofonia, mundo lusófono, língua portuguesa, identidade geocultural,
identidades transnacionais, pós-colonialismo, poder simbólico, Ciências da Comunicação.
Abstract
Within the Lusophone community of over 250 million speakers only a minority developed a
sense of belonging based on their common language, a phenomenon that is still very real today.
According to the Mozambican writer, Mia Couto, Lusophony is not a ‘loud’ reality, rather a “lusoaphonic” one, that is, a place of low voices, no knowledge and no acknowledgement of the
commonalities between themselves in this vast geographic and cultural space.
Recognizing precisely this gap, in 1997, Communication research associations in Lusophone
countries have promoted the setting up of a research cooperation network primarily between
Portuguese and Brazilian researchers, and then extending it to the Galician community, and
subsequently to the entire Lusophone space. This movement is based on the assumption that
linguistic diversity enriches science and that science should be globally and contextually
relevant.
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Lusophony can be discussed from various points of view, all related to the cultural identity of
the Portuguese-speaking countries. I would like to explain my point of view, focused on the
social status of language. Then, I will refer to the English language has a dominant language.
Finally, I would like to point out some challenges that, from my perspective, the Lusophone
research groups have to face in a global world dominated by English and anglo-saxon
paradigms.
My approach is in fact focused on the perspective of language, understood as a cultural
manifestation, the expression of thought, a relational space, and an instrument of symbolic
organization of the world. Such understanding is coincident with the symbolic power of
language (Pierre Bourdieu’s theory), and with the post-colonial perspective which questions
the domination, submission, subordination and control of peripheries, minorities, diasporas,
migrants…
Key words: Lusophony, lusophone world, Portuguese language, geocultural identity,
transnational identities, post-colonialism, symbolic power, science communication.
1. A lusofonia como combate linguístico
Ao colocar a questão da Lusofonia trago a debate a questão das línguas de cultura,
ciência e comunicação, em espaços transnacionais alargados.
Na tradição sociológica francesa de Pierre Bourdieu, a questão linguística já havia sido
colocada como uma questão prática, pelo facto de exprimir interesses estratégicos e posições
de poder dentro de um determinado campo territorial e político, e por ter em vista assegurar a
hegemonia dentro desse campo específico. Ou seja, o combate das línguas exprime a luta por
uma determinada ordenação simbólica do mundo. Vemo-lo, sobretudo, em Ce que Parler Veut
Dire (1982) e em La Distinction. Critique sociale du jugement (1979).
Interrogando a função social da língua e as suas possibilidades de violência simbólica,
Bourdieu deu-nos instruções úteis em Ce que Parler Veut Dire sobre 1) a produção e a
reprodução da linguagem legítima; 2) a formação dos preços e a antecipação dos lucros; 3) a
língua autorizada; 4) o poder simbólico; 5) a representação política e 6) a identidade e a
representação1.
Sintetizando o ponto de vista de Pierre Bourdieu, mas transpondo-o do uso de uma
língua por um indivíduo, para a utilização de uma determinada língua nas interações entre
povos, em espaços geoculturais e estratégicos alargados, podemos dizer que as línguas podem
ser entendidas como o produto da relação entre um “mercado linguístico” e um “habitus
linguístico”. Quando os indivíduos utilizam determinada língua, num determinado espaço
geocultural e estratégico alargado, fazem uso de recursos acumulados, adaptando-se, todavia,
implicitamente, às exigências próprias do campo político ou mercado das trocas globais.
Penso, no entanto, que a tradição pós- colonial, de Franz Fanon (1963, 1986) a Eduard
Said (1994), e de Stuart Hall (1997) a Gayatri Spivak (1987) e a Homi Bhabha (1990, 1994), nos
permite hoje ser mais ambiciosos na consideração das línguas de cultura, ciência e
comunicação, em espaços transnacionais alargados2. A tradição pós-colonial permite-nos
encarar aquilo a que chamamos globalização como um movimento de mobilização tecnológica,
Pierre Bourdieu insiste na ideia de que representar o mundo social é classificá-lo, ou melhor, dividi-lo, e também
lutar pela di/visão em que nos empenhamos. Neste combate são investidos interesses simbólicos, sendo que o
simbólico exprime relações de força social, ou seja, relações de poder.
2 Veja-se, neste sentido, Martins (2006), A lusofonia como promessa e o seu equívoco lusocêntrico. E também,
Martins (2014), Língua Portuguesa, globalização e lusofonia. E ainda, Comunicação e Sociedade, vol. 26,
organizado em 2016 por Maria do Carmo Piçarra, Rosa Cabecinhas e Teresa Castro, sobre Imaginários coloniais:
Propaganda, militância e “resistência” no Cinema.
1
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de bens, corpos e almas, para o mercado, e também como um movimento de homogeneização
cultural, que uma única língua, o inglês, ajuda a sedimentar, devendo nós, no entanto, interrogar
o ponto cego desta cinética, enfim, aquilo que ela silencia: os subalternos e dominados, os excolonizados, as minorias, as periferias, as diásporas, os migrantes, os refugiados, todos os
excluídos, e portanto as suas culturas e línguas3.
Por esta razão, ao interrogarmos, hoje, o sentido do humano, já não podemos deixar de
pensar na assombração que constituiu no Ocidente a metafísica da unidade, da tradição grecoromana, apoiada no logos (como instância soberana de decisão) à tradição judaico-cristã,
apoiada no sun/bolé (uma imagem que reúne), e que fundaram, ambas, o logocentrismo, o
etnocentrismo, o imperialismo, o colonialismo e o produtivismo.
Este movimento de mobilização tecnológica para o mercado revê-se nas metáforas de
tempo de “longa duração” (Fernand Braudel, 1958), “economia-mundo” (Immanuel
Wallerstein, 1974), “cultura-mundo” (Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, 2008) e “sociedade em
rede” (Manuel Castells, 1996).
2. Da expansão europeia á globalização dos mercados pela tecnologia
A investigação histórica tem insistido, nos últimos tempos, na analogia que é possível
fazer entre a atual globalização, uma “circum-navegação tecnológica”, fundada nas tecnologias
da informação, que nos mobilizam para o mercado, e a primeira globalização, concretizada pela
expansão europeia nos séculos XV e XVI4.
Também em Portugal, a investigação histórica sobre a expansão europeia, e
especificamente sobre a expansão portuguesa, teve nos últimos anos um grande
desenvolvimento. E estas pesquisas tiveram como consequência associar à eclosão da
modernidade a expansão europeia e os notáveis avanços então realizados, na física, na
matemática, na astronomia e na cartografia5.
Mas, da mesma maneira que a expensão europeia dos séculos XV e XVI não pode ser
pensada apenas como uma abertura à “diversidade do mundo”, mas sobretudo como um
movimento de colonização, que não serviu apenas o encontro entre povos, mas também a
assimilação/integração e dominação do mundo pelo desígnio ocidental6, assim também o
debate sobre as línguas deve passar por um mesmo movimento de desconstrução pós-colonial.
Foi por partilhar um entendimento semelhante a este sobre a dinâmica das culturas que os sociólogos
portugueses, Boaventura Sousa Santos e Maria Paula Meneses, publicaram, em 1995, Epistemologias do Sul.
4 Ver, por exemplo, Roger Crowley (2015), Conquerors. How Portugal forged the first global Empire; também Martin
Page (2002), The First Global Village: How Portugal Changed the World; e ainda, Russell-Wood, A. G. R. (1992), The
Portuguese Empire, 1415-1808. A World on the Move.
5 Tenho sobretudo presente a obra do físico e historiador de ciência, Henrique Leitão. Em Os Descobrimentos
Portugueses e a Ciência Europeia, obra publicada em 2009, Leitão confirma que a expansão marítima europeia
(portuguesa, espanhola, inglesa e holandesa) foi, talvez, a maior transformação política, social, administrativa e
económica dos séculos XV e XVI. E em dois artigos, publicados em 2014, em parceria com Joaquim Alves Gaspar,
na revista de cartografia Imago Mundi, explica de que modo foram decisivos os estudos portugueses de matemática
e cartografia (muito particularmente de Pedro Nunes, em 1537), para a criação da Tabela de Rumos, instrumento
matemático usado por Mercator para a projeção cilíndrica do globo terrestre, em 1569.
6 Pode dizer-se que a expansão marítima portuguesa teve um momento mítico fundador, de que a Carta de Pero
Vaz de Caminha ao rei português, D. Manuel I, sobre o achamento do Brasil, é uma boa expressão – um tempo
mítico de descoberta e encontro. Mas não podemos deixar de ter em atenção, também, o facto de se ter passado
logo a uma segunda fase, de integração, e mesmo a uma terceira, de dominação.
A ideia da “diversidade do mundo”, que a expansão marítima europeia colocou a descoberto, ficou, pois,
comprometida, praticamente logo no início, pelas necessidades imperialistas do capitalismo comercial. Tzevetan
Todorov, em The Conquest of America: The Question of the Other (1982), ao colocar a questão da alteridade no
encontro com o outro civilizacional, defende o ponto de vista da comunicação intercultural, uma razão que se opõe
ao entendimento homogeneizante do diálogo intercultural. Com efeito, Todorov interroga, antes de mais, a lógica
3
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A circum-navegação é uma figura que nos pode ajudar a pensar a travessia a fazer, na
experiência tecnológica, que é a experiência contemporânea por excelência7. À semelhança da
época da expansão europeia, o homem contemporâneo faz hoje, através da tecnologia, uma
travessia, deslocando-se da cultura do uno para a cultura do múltiplo. A cultura do uno é
logocêntrica, etnocêntrica, imperialista, colonialista e produtivista. Caracteriza-se, pois, pela
exclusão, assimilando e destruindo a diferença. Em contrapartida, a cultura do múltiplo e da
mistura associa-se à participação, à comunicação intercultural, à diferença, a uma cultura póscolonial (Martins, 2015, 2014, 2011 a, 2011 b, 2007).
A circum-navegação assinala, classicamente, a experiência da travessia de oceanos e da
ultrapassagem do limite estabelecido, de mares, terras e conhecimentos. E, a meu ver, trata-se
de uma boa metáfora para caracterizar a atual experiência lusófona, uma experiência, hoje,
largamente tecnológica8.
Na navegação clássica havia sobretudo as estrelas para nos conduzir na noite. Mas a
circum-navegação moderna passou a contar, sobretudo, com o sextante, o astrolábio e a esfera
armilar. E com o tempo, deixámos de olhar para as estrelas e passámos a olhar para os ecrãs,
como assinala Virilio (2001, p. 135). Ou seja, da história de sentido em que se inscreviam as
estrelas, o Ocidente abriu caminho para os ecrãs (Martins, 2011 a). E nesta travessia atribuiuse uma “pele tecnológica” (Kerckhove, 1995), uma pele para a afeção, ou seja, para o estar-junto,
para o ser-com-outros.
Ao adotar o imaginário dos ecrãs, a circum-navegação eletrónica, concretiza o
paradigma da cibercultura como uma travessia em direção à Nova América de um novo arquivo
cultural, que reativa o antigo, o arcaísmo, enfim a mitologia (Martins, 1998; Jenkins, 2008) e, ao
mesmo tempo, reconfigura em permanência a comunidade, pelo desejo de ser-com-outros. E é
a história, mas a história toda, tanto a da colonização como a do pós-colonialismo, que é, hoje,
recapitulada neste desejo de comunidade.
Portanto, a travessia que os povos do espaço lusófono, falantes do português, são
convocados a fazer é a de uma mobilização tecnológica para o interconhecimento, o diálogo e a
cooperação. É, também, a da sua reunião numa zona geo-estratégica e cultural alargada, no
respeito pelas diferenças e na dignificação das línguas nacionais (em Angola, Moçambique,
Timor Leste, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe), que se afirme diante da
globalização hegemónica, de caráter financeiro e especulativo, falado a uma só língua, o inglês.
É, finalmente, a travessia do apego ao valor do heterogéneo, à sedução de uma rede tecida de
fios de muitas cores e texturas, uma rede de povos e países diversos, capazes de resistir à sua
redução a uma unidade artificial.

das interdependências, que se exercem a três níveis: axiológico, praxeológico e epistémico. O nível axiológico das
interdependências prende-se com os juízos de valor que temos sobre o outro, assim como os estereótipos com que
os enquadramos. No nível praxeológico colocam-se as práticas concretas de assimilação, submissão ou indiferença
relativamente ao outro. Por sua vez, o conhecimento que temos sobre a identidade do outro caracteriza o nível
epistémico. Todorov contraria, pois, a “lógica da unidade”, da perspetiva do diálogo intercultural, um
entendimento que desconhece os processos comunicacionais de segregação, dominação e tomada de poder.
7 Foi esta a linha condutora de Stéphane Hugon (2010), no livro Circumnavigations. L’imaginaire du voyage dans
l’expérience Internet. Colocando-se do ponto de vista de “uma sociologia dos espaços eletrónicos”, Hugon interroga,
entre outros aspetos, “uma cultura da deambulação”, “uma genealogia da deriva”, “o que significa habitar”, “o que
é uma paisagem”, e ainda, “a dinâmica comunitária”.
8 Sobre o papel do ciberespaço na invenção de comunidades lusófonas, pela reativação de memórias sociais e pela
(re)produção de narrativas identitárias, ver Macedo et Alii (2010, 2011, 2013).
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3. A descolonização da língua
Ao discutirmos as políticas linguísticas, em termos pós-coloniais, descolonizando-as,
mantemo-nos em linha com o mesmo processo de desconstrução, com que perspetivamos a
expansão marítima ocidental, dos séculos XV e XVI.
Esta desconstrução pós-colonial é tanto mais necessária quanto a circum-navegação
tecnológica nos expõe, hoje, aos maiores perigos. Dou como exemplo a atual tematização do
debate sobre a língua, em Portugal, que nalguns casos chega a assemelhar-se a uma alucinada
narrativa messiânica.
Numa entrevista concedida ao site “Inteligência Económica”, por ocasião do lançamento
da obra Potencial Económico da Língua Portuguesa, estudo encomendado pelo Instituto Camões
ao Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL), Luís Reto, Reitor deste Instituto Universitário e coordenador da obra, coloca a
questão das línguas nos seguintes termos: “Esta é a hora do português”; e apontando de
imediato a rota da economia para a língua portuguesa, avisa que a navegação será agora em
direção a um novo arquivo cultural, em que a língua seja “produto” e “valor económico” e a
avaliação da sua importância medida em termos de percentagem no PIB9. Lançada, assim, ao
mar da sua transformação “numa potência económica mundial”, o rumo da língua portuguesa
seria, por um lado, “a comunidade lusófona”, e por outro, “o valor criado para fora, para uma
economia em rede”10.
A ideia de encarar a própria língua como mercadoria, “como produto” (Reto, 2012),
como língua de conhecimento e comércio, é uma excelente ilustração do atual movimento de
mobilização tecnológica do mundo para o mercado. Os principais capítulos da obra Potencial
Económico da Língua Portuguesa têm a seguinte designação: “Efeitos de rede e valor económico
da língua”; “Valor da língua e das indústrias culturais e criativas em percentagem do PIB”;
“Comércio externo e investimento direto estrangeiro (IDE)”; “Fluxos migratórios e turismo”.
4. Nota conclusiva
Uma língua de cultura e de pensamento não pode deixar de ser, igualmente, uma língua
de conhecimento. Foi essa a razão pela qual as comunidades científicas de Ciências da
Comunicação dos países lusófonos fundaram, em 1998, a Federação Lusófona de Ciências da
Comunicação (Lusocom), com os seguintes objetivos: Promover o desenvolvimento das
Ciências da Comunicação no espaço geocultural lusófono; Incentivar a cooperação entre os
países de língua portuguesa; Aprofundar a expressão internacional das comunidades de
investigadores de língua portuguesa, em termos de produção científica; Patrocinar a publicação
de trabalhos científicos em português11.
Mas o combate pela conversão da língua portuguesa em língua de conhecimento e
ciência ainda mal começou. A comunicação científica e as políticas linguísticas governamentais
decidem quem tem o poder de definir a realidade social, assim como o poder de impor essa
representação. E, nestas circunstâncias, a experiência que temos do mundo é a da
estandardização do pensamento e do conhecimento. Espera-se que os pesquisadores
publiquem principalmente em inglês. As citações são tendencialmente feitas, a partir de artigos
e livros publicados em inglês. Os pedidos de financiamento e os relatórios são redigidos em
inglês. Os paradigmas científicos seguem a tradição anglo-saxónica.12
Ver, Luís Reto: http://inteligenciaeconomica.com.pt
Ibidem.
11 Consultar o portal da Federação Lusófona de Ciências da Comunicação (Lusocom): http://www.lusocom.info/
12 Sobre todas estas questões, ver o vol. 3 da Revista Lusófona de Estudos Culturais, publicado em 2016 e
consagrado à Ciência e conhecimento: políticas e discursos, tendo sido organizado por Martins, Baptista, Coelho e
Latif. http://rlec.pt/
9
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Os desafios que, a meu ver, exigem uma forte determinação da comunidade de
investigadores de língua portuguesa derivam do movimento de desconstrução pós-colonial e
estão necessariamente relacionados com o debate sobre as línguas.
Por um lado, esta comunidade tem de encontrar caminhos para uma espécie de interconhecimento, diálogo e cooperação no mundo da expressão portuguesa. Por outro, apenas a
consolidação dos países lusófonos como uma região geoestratégica alargada, transnacional e
transcultural pode resgatá-la do papel marginal que desempenha, hoje em dia, no campo
científico. É também um grande desafio conseguir o respeito pelas diferenças de identidade, e
também estabelecer um estatuto digno para as línguas nacionais.
Legitimar-se como uma região idiossincrática dentro da globalização hegemónica,
financeira e especulativa, moldada pela língua inglesa, é também uma meta crucial pela qual os
países de língua portuguesa precisam de lutar.
Resumindo, essa comunidade precisa de resistir à ideia de uma unidade artificial que
ameace a capacidade que uma língua singular pode ter para produzir conhecimento singular e
original, mas relevante.
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Resumo
Tendo como ponto de partida a tese da centralidade da cultura nas sociedades contemporâneas
e a da língua no seio dessa cultura, o artigo discute a lusofonia como um projeto partilhado pelas
várias comunidades lusófonas, e para o qual a Lusocom pode dar um contributo essencial.
Considera, ainda, que um tal projeto constitui uma forma decisiva de contrariar a hegemonia
cultural anglo-americano no espaço global e, assim, promover uma globalização mais
multicultural e democrática. Para avançar na construção desse projeto, que se encontra ainda
numa fase inicial, o artigo enuncia um conjunto de propostas de ação a levar a cabo e/ou a
colocar à consideração dos governos que integram a CPLP.
Palavras-chave: Lusofonia; Lusocom; Projeto; Contra-hegemonia; Propostas de ação.
Abstract
Starting from the thesis of the centrality of culture in contemporary societies and the centrality
of language within that culture, the article discusses Lusophony as a project shared by several
Lusophone communities, and for which Lusocom can make a vital contribution. It also
considers that such a project is a key way to counter the Anglo-American cultural hegemony in
the global space and thus promote globalization in a more multicultural and democratic way.
To advance in the construction of this project, which is still at an early stage, the article sets out
a set of proposals for action to be undertaken and/or to put under the consideration of the
governments of CPLP.
Keywords: Lusophony; Lusocom; Project; Counter-hegemony; Proposals for action.
1. A centralidade da cultura
Mesmo que consideremos polémica, contraditória, ou mesmo desnecessária a
expressão “indústria cultural”, introduzida por Adorno nos anos 40 dos século XX,14 o que é
certo é que ela dá conta das profundas transformações que a economia e a cultura ocidentais
sofreram, a partir dos finais do século XIX, com a generalização das técnicas de
“reprodutibilidade técnica” de que a fotografia e o cinema são paradigmas (Benjamin, 2010
[1936]).15 Essas transformações, prolongadas e aprofundadas com os meios de comunicação
de massa, em particular os eletrónicos, têm como resultado uma economia e uma cultura que
podem ser sintetizadas nas seguintes características: (re)produção em massa; formato

Texto da comunicação apresentada na sessão plenária “Interculturalismo, comunicação lusófona e cooperação”
do XII Lusocom, que teve lugar na Praia (Cabo Verde) entre 19 e 22 de outubro de 2016.
14 Refiro-me, em particular, ao ensaio The culture industry: enlightenment as mass deception (Horkheimer e Adorno,
2002 [1944]).
15 Há uma 2ª versão do ensaio publicada postumamente, em 1955 (Benjamin, 1992 [1955]).
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informacional e comunicacional; lógica capitalista do lucro máximo; difusão em rede e
planetária.
De forma gradual mas irreversível, ao longo do século XX foi-se constituindo aquilo a
que hoje se chama o “sector cultural”: um setor que se foi alargando das “belas-artes” e das
“artes visuais e performativas” às “actividades de massificação e divulgação dos produtos
artísticos e dos bens e serviços culturais (ligadas, por exemplo, à edição e à distribuição
cinematográfica) e, posteriormente, aquelas em que a cultura é um input num modelo
produtivo que se afirma pela utilização intensiva de conhecimento” (Mateus e Primitivo, 2010:
12). E, se bem que esteja ainda em aberto “o debate em torno da compreensão e delimitação do
sector cultural e criativo, em torno da fixação dos seus contornos e fronteiras, quer em termos
conceptuais, quer em termos estatísticos” (Mateus e Primitivo, 2010:34), os mesmos autores
consideram que o sector cultural se estrutura à volta de três “sectores-âncora”: “as actividades
nucleares do sector cultural, as indústrias culturais e as actividades criativas” (Mateus e
Primitivo, 2010: 45).
Estas transformações da economia e da cultura contribuíram, de forma decisiva, para
aquilo a que Stuart Hall (1997) chama a “centralidade da cultura”, e que é simultaneamente
uma centralidade substantiva – na vida de estados, organizações, instituições e indivíduos – e
uma centralidade epistemológica, traduzida no que se tem vindo a chamar o “cultural turn”.
Uma das consequências dessa centralidade da cultura é que não só a política se torna cada vez
mais cultural – fazendo emergir as “políticas culturais” -, mas também a luta pelo poder se torna,
ela própria, cada vez mais cultural. Sublinha Hall a este propósito:
“Para o bem ou para o mal, a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos — e
mais imprevisíveis — da mudança histórica no novo milénio. Não deve surpreendernos, então, que as lutas pelo poder tomem, crescentemente, uma forma simbólica e
discursiva, ao invés de uma forma física e compulsiva, e que as próprias políticas
assumam crescentemente a forma de uma “política cultural”. (Hall, 1997: 213)
Como observa ainda Stuart Hall, o “cultural turn” nas ciências humanas e sociais
começa “com uma revolução nas atitudes em relação à linguagem” (Hall, 1997: 220) – um
“linguistic turn” que atribui. à linguagem, “uma posição privilegiada na construção e circulação
de significado” (Hall, 1997: 221).
O mínimo que podemos dizer é que esta importância atribuída à linguagem, esta visão
da linguagem como elemento central da cultura tinha há muito sido descoberta e enfatizada por
autores como Willlhem von Humboldt, que afirma a este respeito:
“Pelo mesmo acto com que tece a língua, o homem tece-se a si próprio nela; e cada
língua traça, à volta do povo a que pertence, um círculo do qual só é possível sair se se
entra imediatamente no círculo de outra. Aprender uma língua corresponderá, pois, a
conquistar um novo ponto de vista relativamente à anterior visão do mundo e é-o de
facto, até certo ponto, uma vez que cada língua contém a globalidade do tecido
conceptual e do modo de representação mental de uma parte da humanidade”.
(Humboldt, 1986 [1836]: 133)
Ora, esta questão da língua e do seu lugar central na cultura leva-nos, desde logo, ao
próprio conceito de “lusofonia”, ao conceito de um espaço simbólico que se constitui em redor
de uma língua e a partir dela.
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2. A lusofonia como projeto
O conceito de “lusofonia” é um conceito que, tendo subjacentes “pluralidade” e
“contradições”, é dotado de “significados polémicos e de ressonâncias ideológicas” (Rocha,
2013: 3).
Como se sabe, o prefixo “luso” remete não só para Lusus, o mítico chefe dos Lusitanos,
supostos antepassados dos portugueses, mas também para correntes como o luso-tropicalismo,
teorizado por Gilberto Freyre nos anos 30 e 40 do século XX, e cuja ambiguidade teórica e
política permitiu um abundante aproveitamento pelo colonialismo português (Martins, 2004).
Recorde-se que “Lusitos” era, também, a designação de uma parte (infantil) da Mocidade
Portuguesa de má memória.
Talvez devido a estas ressonâncias das palavras “lusófono” e “lusofonia”, a novel CPLP
- Comunidade de Países de Língua Portuguesa, aquando da sua fundação oficial na cimeira de
Cimeira de Chefes de Estado e de Governo que teve lugar em Lisboa 17 de Julho de 1996, evitou
a referência às mesmas.16
No entanto, o Estado Novo ter-se-á caraterizado pela ênfase na “portugalidade”, e não
propriamente na “lusofonia”, que é uma designação (e um projeto) pós-colonial (Sousa, 2015).
Assim, e como observa Arenas (2011, p. 205), “apesar das suas possíveis conotações
neocoloniais, ‘Lusófono’ constitui o termo disponível mais prático para nos referirmos às
nações falantes de Português”.
De facto, excetuado Portugal, em cada um dos países da CPLP o português, não sendo a
língua natural ou materna, foi escolhido para ser a língua “oficial”, constituindo uma espécie de
língua adotiva que permite, idealmente, ultrapassar a fragmentação linguística e cultural e criar
uma consciência nacional – dando-se o paradoxo de que as “comunidades imaginadas”
(Anderson, 1983) só podem, nestes casos, ser construídas na língua de outros, ainda para mais
dos antigos colonizadores.
O projeto da lusofonia foi, assim, assumido pelos países da CPLP como um projeto
cultural e político movido pelo interesse próprio, impulsionado de dentro para fora de cada um
dos países. Como diz Mia Couto, referindo-se a Moçambique - sendo que tal dito pode aplicarse, mutatis mutandis, aos vários países integrantes da lusofonia,
“O governo moçambicano fez mais pela língua portuguesa que os quinhentos anos de
colonização. Mas não o fez por causa de um projecto chamado lusofonia. Nem o fez para
demonstrar nada aos outros ou para lançar culpas ao antigo colonizador. Fê-lo pelo seu
próprio interesse nacional, pela defesa da coesão interna, pela construção da sua
própria interioridade” (Couto, 2011: 182)
Assim, acrescenta ainda Mia Couto, a lusofonia “não pode ser olhada como qualquer
coisa em função de Portugal, ou de interesses de grupos portugueses” (Couto, 2011: 182). Esta
é uma tese que é também subscrita por Fernando Arenas, ao sublinhar que a lusofonia só pode
ser um projeto assente na “multipolaridade”, cujos membros (só) “podem esforçar-se em
construir uma comunidade de interesses mútuos num ambiente decididamente pós-colonial e
sob a égide de uma ordem global que continua a evoluir debaixo dos nossos próprios olhos e
discernimento intelectual” (Arenas, 2013: 43).
No entanto, convém não esquecermos que a história tem sempre o seu peso. Como
aconteceu em todos os casos de colonização, também Portugal e as suas ex-colónias partilham
uma história traumática, marcada pelo sofrimento dos colonizados e pela barbárie dos
Timor-Leste aderiu apenas em 2002, após a independência, e a Guiné Equatorial em 2014. Cf. CPLP, “Processo
histórico”. Disponível em: http://www.cplp.org/id-2752.aspx
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colonizadores – sendo uma verdadeira falsificação histórica falar de uma ”colonização suave” a
propósito daqueles que (também) erigiram a escravatura como relação de produção e o tráfico
de escravos como um dos seus principais negócios; ou procurar ver, na “mestiçagem”, um
indício da superior capacidade dos portugueses para se misturarem como as populações que
eram objeto das “descobertas”, quando tal mestiçagem era em regra imposta àquelas, não fruto
da sua escolha.
Também aqui se impõe a voz sábia do povo que ecoa em Mia Couto:
“Num romance que estou escrevendo há uma personagem a quem perguntam: “E onde
irás ser sepultado?”. E ela responde: “A minha sepultura maior não mora no futuro. A
minha cova é o meu passado”. De facto, cada um de nós corre o risco de ficar sepultado
no seu próprio passado. Todos temos de resistir para não ficarmos aprisionados numa
memória simplificada que é o retrato que outros fizeram de nós” (Couto, 2011: 173-4)
Ficarmos sepultados no passado, seja enquanto ex-colonizadores, seja enquanto excolonizados, não é mais do que ressuscitar o colonialismo como um estado mental – mesmo se
continua a ser verdade que, partindo de uma história que não se pode apagar, “os países
africanos não se podem reclamar da lusofonia de igual maneira que os portugueses e os
brasileiros” (Couto, 2011: 181).
A lusofonia significa, então, menos um passado e mais um futuro que se quer construir
em conjunto. Esse futuro é, simultaneamente, um projeto - o projeto de uma comunidade de
“comunidades imaginadas” – e um combate: um combate, à sua vez político e simbólico, contra
uma globalização que representa, na prática, a hegemonia cultural anglo-americana (Martins,
2004).
No entanto, hoje como no passado, a hegemonia não é nem uma situação estática, nem
uma situação final. De facto, toda a hegemonia suscita, em redor de si e contra si, movimentos
de insubmissão e de contra-hegemonia, que fazem com que a palavra se desloque do centro
para as periferias, e vice-versa, conferindo mesmo, em certos momentos, centralidade às
próprias periferias.
No caso concreto da lusofonia, ela assume como seu objetivo “a globalização
multiculturalista, dentro de áreas culturais específicas, uma globalização paradoxalmente
regionalista, que se alimenta de um imaginário de territórios, memórias e paisagens vivos e
concretos.” (Martins, 2004: 8).
3. A LUSOCOM
Forçoso é reconhecer que, no que se refere à Lusocom – Federação das Associações
Lusófonas de Ciências da Comunicação, a lusofonia é um projeto ainda muito por cumprir.
Queremos com isto dizer que a Lusocom, cuja fundação teve um dos seus momentos marcantes
no primeiro Encontro Luso-Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Lisboa em
1997, tem sido, desde aí, uma tarefa essencialmente de investigadores brasileiros e
portugueses, aos quais se juntaram, a partir de 2002, os investigadores galegos, representados
na Agacom.17
Apesar dos esforços das associações que têm dirigido a Lusocom de forma rotativa e
colegial – a Intercom18, a Sopcom19 e a Agacom -, nomeadamente no que se refere à organização
de congressos, ao desenvolvimento de projetos de investigação em conjunto e à publicação de
Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación. Ver Lusocom, “Histórico”, disponível
em: http://www.lusocom.info/pt/pag/hist__rico/
18 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
19 Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação.
17
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obras coletivas, a Federação não tem conseguido envolver, de forma significativa, regular e
sistemática, os investigadores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.
Assim, e no que à organização de congressos diz respeito, Moisés de Lemos Martins
refere que
“[…] de 1997 a 2014, a comunidade lusófona, sobretudo de brasileiros, portugueses e
galegos, mas também de moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, guineenses, sãotomenses e timorenses, realiza onze Congressos da Lusocom […]. Ou seja, cinco
Congressos da Lusocom são realizados em Portugal, três no Brasil, dois na Galiza e um
em Moçambique” (Martins, 2015: 15)
Quando olhamos para a participação dos investigadores nos congressos, o panorama
repete-se. Assim, e para darmos apenas o exemplo do XI Lusocom, realizado em Pontevedra
(Galiza) nos dias 11 e 12 de abril de 2014, se tomarmos em consideração apenas a conferência
inaugural, as suas 4 sessões plenárias e a sua sessão de encerramento,20 temos os seguintes
investigadores por país: Galiza 5, Portugal 4, Brasil 3, Cabo-Verde 1. Total: 13.
Não há, portanto, qualquer investigador de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, S.
Tomé e Príncipe ou Timor-Leste.
Aquilo que se verifica com os congressos verifica-se, também, com as publicações
científicas de caráter conjunto/coletivo.
Assim, por exemplo, quando observamos o Anuário Internacional da Comunicação
Lusófona 2014, editado pelos investigadores da Universidade de Santiago de Compostela
(Andion, Garcia & Santiso, 2014), mediante o sistema de call for papers aberto a todos, temos
os artigos (alguns com mais de um autor) distribuídos da seguinte forma pelos diversos países
lusófonos: Brasil 6, Galiza 6 (incluindo 1 editorial e 1 recensão), Portugal 3, Cabo Verde 1. Total: 16.
Estes são apenas dois exemplos que poderiam repetir-se, e que traduzem uma situação
bem conhecida de todos. Temos, assim, um problema/desafio a resolver: como ampliar, de
forma segura e sustentada, a participação de todos os países da lusofonia nas atividades da
Lusocom e, assim, contribuir para aprofundar o projeto da lusofonia na área das Ciências da
Comunicação?
A questão será de recursos, mas também e essencialmente de ligações. A ausência ou
escassez de uns e de outras têm perpetuado o desconhecimento mútuo que existe entre as
diversas comunidades lusófonas, científicas e não só. No que se refere especificamente ao
ensino e à investigação na área das Ciências da Comunicação, e salvo alguns casos pontuais (de
projetos, publicações, etc.), desconhece-se a realidade de cada um dos países: instituições,
cursos, projetos, publicações, investigadores.
Ora, as atuais redes de informação e comunicação podem ser, nesta matéria, um
recurso fundamental, seja para a disponibilização de informação urbi et orbi, seja para o
estabelecimento e manutenção de contactos interpessoais, seja ainda para o desenvolvimento
de projetos de investigação e publicação.
Essa necessidade de conhecimento mútuo está na base das propostas de ação que
apresentamos em seguida – e que, nalguns casos, repetem proposta já feitas, por outros, em
outras oportunidades, mas que ainda se encontram a aguardar a sua concretização.
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4. Propostas de ação
Dividimos as nossas propostas de ação em dois grupos, um de alcance mais restrito e
limitado, incidindo no sistema de ensino superior e de investigação, e outro de alcance mais
alargado, incidindo no sistema político (CPLP e governos).
4.1 Sistema de ensino e investigação
1 - Levantamento atualizado da situação das Ciências da Comunicação em Angola,
Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste,21 no que se refere a
ensino (graduação e pós-graduação) e a investigação, incluindo aqui projetos e publicações.
2 - Levantamento atualizado dos projetos de ensino, investigação e publicação
desenvolvidos em comum por dois ou mais países membros da Lusosom.22
3 - Desenvolvimento de projetos de ensino, investigação e publicação conjuntos por
dois ou mais países membros da Lusosom, se possível recorrendo ao financiamento das
agências nacionais e internacionais.
4 - Realização dos próximos congressos da Lusocom em países em que eles ainda não
tiveram lugar, a saber, Angola, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste, se necessário
mobilizando para o efeito recursos das próprias associações nacionais da Europa e do Brasil.
4.2 Sistema político (CPLP e governos)
1 – Criação de um espaço lusófono de ensino superior que, à semelhança do espaço
europeu de ensino superior, permita o intercâmbio de docentes e investigadores entre todos os
países, o reconhecimento mútuo dos graus académicos e a atribuição de bolsas de mobilidade
semelhantes às do programa Erasmus.23 O que tem como corolário
2 - A livre circulação de cidadãos de cada um dos países para todos os outros, reduzindo
ao mínimo as complicações burocráticas e diplomáticas (vistos, passaportes etc.).
Apesar de a concretização destas propostas de ação ser difícil, ela não é, contudo,
impossível. Em relação às do primeiro grupo, elas seriam perfeitamente realizáveis no âmbito
de um ou mais projetos de investigação financiados pelas agências de apoio à pesquisa do
Brasil, de Portugal ou da Galiza por um período de tempo razoável (por exemplo três anos). No
caso das propostas do segundo grupo, elas exigem, da parte dos governantes da CPLP, a decisão
de conferir ao projeto da lusofonia a importância política e estratégica que, de fato, ele deveria
ter, ultrapassando as meras proclamações de boa vontade; e, da parte da Lusocom, uma ação
de influência junto daqueles governantes no sentido que essa decisão venha a ser cada vez mais
provável.
No Brasil, Galiza e Portugal esse levantamento atualizado tem vindo a ser feito no âmbito da participação das
associações destes países nos Fóruns da Confibercom. Ainda que com outros objetivos, destaque-se aqui também
o projeto Lusocom: Estudo das Políticas de Comunicação e Discursos no Espaço Lusófono, levado a cabo pelo Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), da Universidade do Minho, a partir de 2004 (Martins, Sousa e
Cabecinhas, 2007).
22 Um bom exemplo foi o projeto “Lusofonia: Interatividade e Interculturalidade”, que decorreu entre 2 de outubro
de 2008 e 1 de agosto de 2011. O projeto, liderado pela Universidade de Santiago de Compostela e tendo como
investigadora principal Margarita Ledo Andión, integrou, para além da USC, a Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (Brasil), a Universidade Federal da Bahia (Brasil), a Universidade Lusófona da Guiné-Bissau e a
Universidade da Beira Interior (Portugal) (Ledo-Andión e Castelló-Mayo, 2012).
23 Como reconhecia recentemente Moisés de Lemos Martins, “Sabemos que entre Portugal e Brasil e também entre
estes países e os países africanos de língua oficial portuguesa, o intercâmbio pedagógico, científico, cultural e
artístico, assim como o intercâmbio de alunos e professores, e ainda, o intercâmbio editorial, continuam a ser
deveras incipientes.” (Martins, 2015, p. 19). No que se refere especificamente à vinda de estudantes de países
lusófonos para Portugal, um passo importantíssimo foi a institucionalização do “Estatuto do “estudante
internacional” (Decreto-Lei n.º 36/2014, do Ministério da Educação e Ciência, Diário da República, 1.ª série — N.º
48 — 10 de março de 2014).
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Resumo
O desenvolvimento dos sistemas de comunicación gobernados por Internet abre un panorama
de interés para reflexionar sobre cómo tratar de conciliar as tendencias centralizadoras dos
fluxos globais de circulación do coñecemento coas estratexias de preservación, debate e
promoción da diversidade cultural, lingüística e científica. Puxemos esta reflexión sobor da
palestra na sesión sobre Interculturalismo, Comunicaçao Lusófona e Cooperaçao celebrada no
XII Congreso de LUSOCOM que tivo lugar en 2016 en Cabo Verde e volve a ser propósito de
reflexión para o primeiro congreso internacional da Asociación Galega de Investigadores e
Investigadoras en comunicación (AGACOM), en novembro de 2017, en Santiago de Compostela.
Este artigo estudia os fluxos da circulación e comunicación científica, as redes dixitais
académicas e a súa importancia a prol da lusofonía.
Palabras chave: colexios invisibles, modelo editorial científico, acceso ao coñecemento, redes
académicas, lusofonía
Abstract
The development of Internet-driven communication systems opens up a landscape of great
interest. The new arena leads the way in the reflection on how to reconcile centralised trends
of global traffic flows of knowledge with strategies for preservation, debate, and promotion of
cultural, linguistic and scientific diversity. This consideration was at stake at the meeting on
Interculturalism, Lusophone Communication and Cooperation held at the XII Conference of
LUSOCOM in Cape Verde, 2016. This year the issue will be back in the spotlight at the first
international conference of the Galician Association of Researchers on Communication
(AGACOM), to be held in Santiago de Compostela, Spain, November 2017. The present paper
analyses traffic and scientific communication flows, digital academic networks and their
significance for the lusophony.
Keywords: invisible colleges, scientific editorial model, access to knowledge, academic
networks, lusophony.
1. Introdución
Neste artigo preguntámonos, a continuación, se os novos medios dixitais de
comunicación científica, xurdidos das aplicacións da web 2.0 de Internet, contribúen á
converxencia, inclusión e a interacción no ámbito da diversidade cultural das produccións de
coñecemento e se tamén poden substituir ás redes presenciais tradicionais. E facemos estas
preguntas achegándonos ao uso e a presenza dos investigadores dos países lusófonos, e das
súas Universidades, nas redes sociais dixitais científicas así como á investigación crecente que
se está a producir sobre estes novos instrumentos de circulación do coñecemento.
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Profundaremos aquí un pouco máis tomando como referencia os datos da producción
científica mundial e da evolución dos seus ciclos de difusión a través das publicacións e das
novas redes sociais dixitais académicas que se están expandindo a grande velocidade. As redes
sociais dixitais son un modelo emerxente que agrega en acceso aberto a milleiros de papers de
investigadores de todo o mundo, incrementando o seu coñecemento e a velocidade da súa
difusión, ao tempo que provoca un fenómeno disruptivo no sistema tradicional de
comunicación científica.
Pero o seu contraste ten interés tamén para facer valer e non perder o sentido da
importancia das redes presenciais establecidas a través das asociacións, grupos de
investigación, congresos e outros tipos de relación intelectual en vivo. As redes presenciais
estreitan os vínculos e enriquecen o capital social científico favorecendo a cooperación, o
contraste, a discusión e o debate slow fronte ás relacións máis aceleradas, amplas, pero débiles
(Granowetter, 1974) das interaccións dixitais. En todo caso, unhas e outras están presentes e
activas dentro do proceso actual da comunicación científica, no que sen embargo as sucesivas
fases de innovación que se rexistran cambian e trastocan as formas de difusión do
coñecemento.
1.1 Dualidade dos colexios visibles e invisibles
O desenrolo e difusión das ciencias experimentais está historicamente vencellado ás
asociacións e redes científicas, que se propagan a partir do século XVII, como organizacións
complementarias ou alternativas da circulación máis aberta do coñecemento da que se produce
dentro das institucións académicas (colexios académicos e universidades) baixo o control dos
poderes centrais do Estado e a Igrexa. Por iso os historiadores da ciencia (De Solla Price, 1965;
Crane, 1972; Wagner, 2005) usan para representar a influencia das redes de difusión do
coñecemento a metáfora dos colexios invisibles fronte á institucionalidade canónica dos
colexios visibles.
A primeira desas institucións informais é a Royal Society de Londres, que se constitúe
formalmente en 1660, aínda que a súa orixe é de polo menos dúas década antes, cando se
empeza a reunir un grupo de filósofos e intelectuais nas casas de Robert Boyle, John Wilkins,
Robert Hooke, Samuel Hartilib, John Wallis ou John Evelyn. Esas xuntanzas de científicos e
filósofos, que nalgúns casos se confabulan e confunden coas sociedades secretas xurdidas
arredor do gremio intelectual da masonería, forman os círculos de influencia e difusión do
coñecemento que se irán artellando como redes sociais alternativas de propagación e
comunicación da ciencia fora dos ámbitos canónicos internos das aulas maxistrais das
institucións académicas.
O seguinte paso nesa procura da difusión social do coñecemento é a creación das
primeiras revistas científicas, a Philosophical Transactions of the Royal Society e o Journal des
Savants, ambas de 1665, aínda que a segunda delas sae da imprenta en París dous meses antes
(xaneiro) que a de Londres (marzo). As revistas son un instrumento de innovación alternativa
dentro do proceso histórico da comunicación científica, que amplían a producción de
coñecemento difundida a través dos libros impresos, sometidos á censura real e eclesiástica,
reforzada a partir da invención da imprenta a mediados do século XV.
Se o valor intelectual dos libros é o seu recoñecemento canónico, imprescindible desde
séculos para a institucionalización da meritocracia académica, a das revistas se consolida a
través do respaldo das asociacións e o prestixio das súas redes de pensamento para logo,
pasado o tempo, convertirse en instrumentos de atribución de reputación científica que se
remontan ao século XIX e que consolida Eugene Garfield en 1961 co Science Citation Index.
Xunto aos índices bibliométricos tamén se desenrolan catálogos de libros e revistas para a
comercialización conxunta e directa dos editores para as bibliotecas universitarias. A
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bibliometría é a institucionalización do novo valor curricular e intelectual dos académicos e a
indexación dos catálogos representa a consolidación do modelo de negocio editorial.
A comunicación e a difusión do coñecemento, ademais de ser unha fonte
imprescindible para enriquecer o dereito básico internacional dos cidadáns á educación, é un
eslabón esencial da cadea de valor da ciencia, tanto polo que se refire ao seu modelo de negocio
ou de financiación como pola súa responsabilidade social. O investigador necesita recursos para
levar a cabo os seus descubrimentos e estes precisan de recoñecemento ou validación
(reputación) para a acreditación académica, a través da comunidade científica de pares e da
sociedade, para respaldar o impacto de cara á súa comunicación á sociedade.
Ese proceso forma parte da cadea de valor do ciclo de divulgación científica, no que
ademais da ideación, investigación, creación ou invención, tamén hai que ter en conta os
seguintes eslabóns da preparación da comunicación, revisión da calidade por pares, edición,
distribución, difusión, citación, interacción e presenza nas redes dixitais. O modelo tradicional
da comunicación científica do século XX, respaldado pola cienciometría desenvolvida por De
Solla Price e Eugene Garfield a través da bibliometría, resulta alterado polas novas formas de
circulación aberta –crise do modelo de pago das revistas académicas- que permiten as novas
tecnoloxías, alterando as leis da productividade, obsolescencia, dispersión e colaboración. O
índice H que Jorge Hirsch establece en 2005 sírvelle a Google para tomar posición competitiva
na economía cognitiva da indexación e no control da busca do coñecemento fronte a ISI-JCR de
Thomson e Scopus-SCR de Elsevier.
Logo entrarán en liza outras novas almétricas (Ortega, 2015) das que botarán man os
sistemas dixitais de comunicación científica. A difusión a través das redes sociais dixitais dunha
comunicación científica de impacto medio recibe un 16 % de citas máis ao ano e un 51% máis
despois de tres anos que outra semellante que non estivera en liña no mesmo período, segundo
unha análise realizada sobre 31.216 documentos divulgados a través de Academia.edu
(Niyazov et al., 2016). Pola súa parte, outra das redes competidoras de Academia.edu, a de
Researchgate.net, establece unha almetric propia de rendimento e interacción individual dos
investigadores (RG Score, 2014) que correlaciona moderadamente coas bibliométricas
tradicionais (Haustein et alt., 2013; Shirivastava & Mahajan, 2015; Ortega, 2015; Yu et alt,
2016).
1.2 Innovación e fracking editorial
A introducción das tecnoloxías colaborativas de Internet e da chamada web 2.0
(O´Really, 2005; Scolari & Pardo, 2006), no tránsito da última década de 1990 á primeira do
século XXI, propicia a creación de novos medios ou metamedios (Manovich, 2008) e redes
sociais dixitais (Boyd, 2007) como consecuencia dun intensivo proceso de innovación,
converxencia e hibridación que trastoca os modelos tradicionais de comunicación (Campos,
2008).
As redes dixitais académicas (Mendeley, Academia.edu e Researchgate.net), que
xurden a partir de 2008, son froito dun proceso de innovación (Christensen, 2015) mediante o
que os investigadores desenvolven a súa propia autocomunicación (Castells, 2009) científica, a
divulgación das súas obras e papers a través do sistema global (Internet) de difusión aberta,
provocando unha disrupción no modelo editorial tradicional pechado de pago da publicación
de libros e revistas científicas. Xa non se precisa das revistas de pago para difundir a producción
científica aínda que seguen sendo necesarias estas publicacións para acreditar a reputación
baseada na revisión e avaliación de calidade mediante pares.
A creba do modelo editorial da publicación pechada de pago, sobre o que se sostiñan
as vendas de suscripcións ás bibliotecas universitarias, é unha innovación catalítica definida
por Christensen (2006) como a simplificación das prestacións tradicionais, mediante atención
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ás necesidades desatendidas ou sobreatendidas (con formas menos complexas), con servizos
gratuitos ou máis baratos, ofrecendo solucións non rentables para os operadores establecidos
e que por iso son ignoradas inicialmente por estes.
Esa innovación disruptiva provocada polas publicacións dixitais en aberto e polas
novas redes dixitais de investigadores acaba xerando toda unha situación de fracking na
industria editorial da publicación científica (Bosch & Henderson, 2016). O francking é unha
técnica para extraer cativas cantidades de gas ou petróleo de miles de pozos de escasos
recursos enerxéticos, tal como lle ocorre agora á industria editorial científica, que sofre o
esgotamento das súas fontes tradicionais, que eran as bibliotecas dos centros de investigación
e das Universidades.
Segundo datos de 2014, o mercado mundial da publicación científica factura 151.000
millóns de dólares e está dominado por cinco países: Estados Unidos, cunha participación do
26 por cento, China co 12%, Alemania co 8%, Xapón co 7%, Francia co 4%, Reino Unido co 3%
e o resto do mundo co 39% (Simon & De Prato, 2012; Wischanbart, 2014; Mosbah-Natanson &
Gingras, 2014). O sector da traballo a unhas 150.000 persoas, o 40% delas en Europa.
Cadro 1. Mercado da publicación científica, 2014
Países

Porcentaxe (%)

Estados Unidos

26

China

12

Alemania

8

Xapón
Francia
Reino Unido
Outros

7
4
3
39

Facturación da industria editorial
Importe (en millóns
Tipo de edicións
de $)
Publicacións
151.000
científicas
Películas e
133.000
entretemento
Magazines
107.000
Videoxogos
63.000
Outras
50.000

Fonte: elaboración propia con datos de Wischanbart: Global eBook (2014).
O modelo de negocio tradicional da comunicación científica desenvólvese a partir dos
profesores e investigadores que necesitan –para a meritocracia profesional académica e para
xustificación do financiamento de cada proxecto- o coñecemento e o recoñecemento dos
resultados das súas investigación a través de libros e papers de congresos ou revistas científicas,
publicacións que son mercadas polas bibliotecas dos propios centros universitarios nos que
traballan, realimentando recurrentemente o ciclo a través de si mesmos.
A industria editorial científica (Ware & Mabe, 2015) convértese no grande
intermediario imprescindible dese ciclo de circulación do coñecemento, concentrado arredor
de grandes grupos editoriais (Thomson-ISI WOS-JCR e Elsevier-Scopus-SCR) de indexación das
publicacións e a reputación científica que, entre 1970 e 1990, achegan beneficios netos
superiores ao 20% dos seus ingresos, polo poder oligopolístico de negociación que conseguen
fronte a dispersión de compras das bibliotecas.
2. Concentración da publicación científica
Dez grupos editoriais controlan preto do 50% das revistas, algunhas delas propias e
outras realizadas mediante convenios con asociacións científicas, unha concentración adaptada
ao modelo de negocio de venda mediante acceso conxunto ás bibliotecas e de comercialización
unitaria directa de artigos soltos desde poucas plataformas dixitais. Os grandes grupos
mundiais de comunicación científica son Elsevier (libreiros holandeses desde 1580, con máis
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de 2.000 revistas, base de datos Scopus e indexación Scimago-SJR) e Thomson Reuters (editores
norteamericanos de medios de comunicación, información en liña, ISI, WOS e JCR).
Seguindo con datos de 2014, contabilízanse unhas 28.100 revistas científicas en inglés
revisadas por pares e outras 6.400 en outros idiomas; 650 editores comerciais e profesionais
producen 11.500 revistas, entre eles 480 son sen fin de lucro e correspóndenlles 2.300
publicacións. O número de artigos e revistas medra de ano en ano arredor dun 3 e 3,5%,
respectivamente, ao igual que o fan as descargas dixitais que pasaron de 608 millóns en 2008 a
11.750 millóns en 2014. O ranking de descargas por países en 2010 foi encabezado por Estados
Unidos, 30,7%; China, 9,9%; Reino Unido, 9,4%; Alemania, 6,6%; e Xapón, 5,8%.
Cadro 2. Dez grandes editores científicos e millóns de descargas online

Fonte: Wischanbart: Global eBook (2014).
O aumento do número de investigadores, de investimentos en I+D e do uso de Internet
potencian a difusión da ciencia, como reflicten os datos da evolución da publicación científica
(Unesco, 2015), pero poñendo en evidencia ao mesmo tempo as grandes diferenzas tanto entre
as economías de ingresos altos e baixos como entre os países de distintos continentes.
Países e economías de ingresos baixos rexistran entre 2008-2014 crecementos
porcentuais altos (Asia, 71,7; África, 60,1; Brasil, 31,8; Europa, 13,8; América, 13) pero o seu
número de publicacións por millón de habitantes segue a ser moi baixo (África, 21; Asia, 71;
Brasil, 147), comparado coa media mundial de 176, de Estados Unidos de 1.013 e da Unión
Europea de 847. No fluxo de producción científica a través de coautoría internacional destaca
África, co 64,6; seguida de Europa, 42,1; América, 38,2; Brasil, 33,5; e Asia 26,1.
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Cadro 3. Evolución da publicación científica e de Internet, 2008-14
Total publicacións

2008
1029471

2014
1270425

23,4

2008
100

2014
100

2008
153

2014
176

Publicación
(%) con
coautores
internacionais
2008
2014
20,9
24,9

Economías
ingresos
altos
Ingresos
medios
altos
Ingresos
medios
baixos

812863

908960

11,8

79,0

71,5

653

707

26,0

33,8

64,22

78,20

212814

413779

94,4

20,7

32,6

91

168

28,0

28,4

23,27

44,80

58843

86139

46,4

5,7

6,8

25

33

29,2

37,6

7,84

21,20

Baixos
ingresos

4574

7660

67,5

0,4

0,6

6

9

80,1

85,8

2,39

7,13

América

369414

417372

13,0

35,9

32,9

403

428

29,7

38,2

44,15

60,45

América
del Norte

325942

362806

11,3

31,7

28,6

959

1013

30,5

39,6

74,26

84,36

América
Latina
Brasil

50182

65239

30.0

4,9

5,1

93

112

34,5

41,1

27,09

47,59

28244

37228

31,8

2,7

2,9

147

184

25,6

33,5

33,83

51,60

Caribe

1289

1375

6,7

0,1

0,1

36

36

64,6

82,4

50,82

67,95

Europa

438450

498817

13,8

42,6

39,3

542

609

34,8

42,1

50,82

67,95

Unión
Europea

379154

432195

14,0

36,8

34,0

754

847

37,7

43,3

64,19

75,50

Africa

20786

33282

60,1

2,0

2,6

21

29

52,3

64,6

8,18

20,78

Africa sub
sahariana

11933

18014

51,0

1,2

1,4

15

20

57,4

68,7

5,88

16,71

Estados
árabes
Africa
Asia

8956

15579

74,0

0,9

1,2

46

72

46,0

60,5

17,33

37,65

292230

501798

71,7

28,4

39,5

73

118

23,7

26,1

15,99

31,18

Oceanía

35882

57782

47,1

3,5

4,2

1036

1389

46,8

55,7

54,50

64,38

Mundo

Variación
porcentual
2008-14

Porcentaxe
mundial de
publicacións

Publicacións
por millón de
habitantes

Usuarios de
Internet por
100 hab.
2008
23,13

2014
37,97

Fonte: Elaboración propia con datos do Informe da Unesco sobre a Ciencia, 2015
As diferenzas comparativas sobre os investimentos en investigación e desenrolo,
políticas públicas de fomento da ciencia e da mobilidade de investigadores explican os
resultados anteriores e volven a marcar a profunda fenda mundial neste terreo. Como resaltan
os autores (Luc Soete, Susan Schneegans, Deniz Erocal, Baskaran Angathevar e Rajah Rasiah)
do Informe da Unesco sobre a ciencia (2015): “cada vez máis países se enfrentan a unha serie
de dilemas comúns, tales como a dificultade de atopar un equilibrio entre a participación local
e internacional na investigación, ou entre a ciencia básica e a aplicada, a xeración de novos
coñecementos e de coñecementos comercializables, ou a oposición entre a ciencia para o ben
común e a ciencia para impulsar o comercio”.
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Cadro 4. Investimento en I+D e número de investigadores

Mundo
América
Brasil
Europa
África
Asia

Gasto en I+D en
millóns de $
2007
2013
1.132,3
1.477,7
419,8
478,8
23,9
31,3
297,1
335,7
12,9
19,9
384,9
622,9

Número (000) e porcentaxe de investigadores
2007
6.400,9
1.516,6
116,3
2.125,6
150,1
2.498,1

2013
6.901,9
1.721,9
138,7
2.408,1
187,5
3.318

2007 (%)
100
23,7
1,8
33,2
2,3
39

2013 (%)
100
22,2
2,0
31
2,4
42,8

Fonte: Elaboración propia con datos do Informe da Unesco sobre a Ciencia, 2015
Os países da Comunidade Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) seguen
dependendo dos productos básicos e diversíficanse moi pouco cara a economía do
coñecemento. Os investimentos en educación superior e creación de redes rexionais de centros
de excelencia para a investigación son baixos, aínda que forman parte dos planos estratéxicos
da maioría dos países. A producción científica de África Occidental segue sendo reducida, con
só 50 papers anuais en Gambia e Cabo Verde. O número de investigadores de todo o continente
africano case o iguala Brasil mentras que Asia acapara a porcentaxe e o crecemento mundial
máis alto neste terreo.
Sébastien Mosbah-Natanson e Yves Gingras publicaron (Current Sociology, Sage, 2014)
unha importante análise sobre a publicación global da ciencia en trinta anos (1980-2009), na
que entre outras cousas reproducen unha gráfica das interaccións internacionais da difusión
das producciós científicas, que se inserta aquí como cadro 5, onde aparecen entre paréntese o
número de artigos de colaboración interrexional e os fluxos de circulación do coñecemento. A
súa contemplación explica ben claramente a dirección dos devanditos fluxos.
Cadro 5. Fluxos de difusión e colaboración mundial

Fonte: Masbah-Natanson & Gingras, 2014
3. Acceso en liña ao coñecemento
Os fluxos de acceso dixital en liña ao coñecemento reflicten outro cambio importante
no proceso de circulación da ciencia. Un factor clave para a conectividade, ademais da inevitable
alfabetización dixital, é o acceso e o uso de Internet. Fronte a unha media mundial de 37,97
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usuarios de Internet, África e Asia estaban aínda en 2014 por debaixo desa cota con porcentaxes
de 20,78 e 31,18, respectivamente, mentras que Europa e América superaban o 67,95 e 60,45
(Brasil, o 51,60).
A conexión a Internet é fundamental para o acceso e a difusión do coñecemento. As
bases de datos informáticas e os motores de busca aceleran e impulsan de forma espectacular
a xestión da información científica mediante os códigos abertos. Incluso en bases de datos
especializadas de alto valor engadido, froito da súa especialización, como é o caso de Medline e
PuBMed, da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que agrupa a 5.000 revistas e
máis de 15 millóns de artigos desde 1966.
Tamén cambian os patróns de consulta dos artigos científicos e o tempo de lectura
adicado aos mesmos. O promedio de consulta de artigos por investigador é de 270 ao ano e seu
o tempo medio de lectura pasa de 45/50 minutos en 1990 a menos de media hora xa no século
XXI. En 1977 a media de artigos consultados por cada investigador era de 150 e na década de
1990 pasa a 188 ao ano. Entre 1997 e 2012 medrou tamén de forma notable a porcentaxe de
coautoría de artigos científicos.
Resultado desas tendencias, ademais da xeodiverxencia dos fluxos de circulación
científica, Gloria Origgi e Giovanni B. Ramello (2015) chaman a atención sobre a aceleración
competitiva, de máis empuxe que reflexión desinteresada e pausada, debido á revolución
tecnolóxica introducida nas dinámicas académicas, no direccionamento dos sistemas de busca
e indexación, nas esixencias de rendición de contas dos proxectos de financiamento público,
novos indicadores de medición de impacto, métricas de productividade e preocupación pola
avaliación da revisión por pares así como do recoñecemento da reputación.
No medio deses procesos innovadores da difusión e comunicación científica xorden
megapublicacións en liña (Public Library of Science, PLOS, en 2001), plataformas de redes
sociais xeralistas (Facebook, Twitter e Linkedin) a partir de 2003 e en 2007/08 as redes dixitais
científicas (Mendeley, Academia.edu e ResearchGate), precedidas de
buscadores
especializados (Google Scholar xunto co índice H en 2005), que obligaron aos grandes editores
científicos tradicionais (Thomson e Elsevier) a reforzar tanto as súas grandes bases de datos
coma os seus sistemas de recoñecemento de impacto (WOS e WOK, Science Direct, Scopus e
SCImago).
4. Redes dixitais académicas
As redes dixitais académicas, que xurden a partir de 2007/08 como plataformas
evolucionadas dos medios sociais colaborativos da web 2.0 e das redes xeralistas, defínense
como ecosistemas de metamedios (Manovich, 2008: medios informáticos evolucionados) de
autocomunicación xestionados polos propios investigadores (Ellison & Boyd, 2013; Campos,
2016) que permiten:
1. Dispoñer de perfís públicos ou semipúblicos asociados a unha identificación única, que
son creados por unha combinación de contidos producidos polos investigadores, os
seus pares, institucións e datos sistémicos.
2. Publicar artigos e proxectos susceptibles de ser seguidos, visualizados e consultados a
través de listas de enlaces dentro do sistema.
3. Acceder a fluxos de contidos (combinacións de textos, gráficos, patentes, datos e novos
enlaces) xerados polos investigadores, os seus contactos e outros proveedores.
4. Seguir, recomendar, avaliar, citar e convertirse en prescriptor de reputación de novas
métricas dixitais (altmetrics).
5. Formar parte de novos modelos de comunicación e de redes de valor cognitivo.
6. Interconectarse con distintas constelacións de aplicacións e ferramentas (DOI,
almetrics, Big Data).
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7. Intercambiar mensaxes, servizos colaborativos, estatísticas e novas métricas.
8. Desenrolar conversacións, colaboracións e avaliacións abertas
9. Aplicar dispositivos de intelixencia artificial semántica (bots) e interconexións coa
Internet dos obxectos científicos.
10. Conformar redes de comunicación, relación e metaservizos de valorización do capital
social e cognitivo.
As redes académicas agregan millóns de investigadores, estudantes de posgrao,
persoas interesadas na investigación científica do mundo das tecnoloxías e das empresas así
como bots de procesamento robótico de datos adicados ao seguimento das innovacións
científicas. Mentras as cinco grandes redes sociais dixitais (Researchgate, Academia, Mendeley,
Methodspace e MyScience Work) rexistran varias ducias de millóns de contas de investigadores
e grupos de investigación, moitas delas duplicadas e/ou inactivas, o informe da Unesco sobre a
ciencia de 2015 contabilizaba no mundo sete millóns de investigadores. O que quere dicir que
estamos diante dun fenómeno de popularización redundante da difusión da ciencia e do
coñecemento con millóns de documentos agregados.
Maioritariamente o seu acceso é aberto, previo rexistro, aínda que varias das redes
están empezando a incorporar servizos analíticos e semánticos premium (Academia, Mendeley
e MyScienceWork), como complemento aos seus modelos básicos de negocio baseados na
publicidade e Big Data. O capital propietario destes novos operadores dixitais da comunicación
científica corresponde, por unha parte, a investidores do mundo das tecnoloxías (Bill Gates e
Tanaya en Researchgate.net ou Khoala Ventures, Spart Co. e True Ventures en Academia.edu)
e, por outra, a empresas tradicionais da publicación científica (Elsevier mercou Mendeley en
2013 por 65 millóns de dólares e Sage promove o lanzamento de Methodspace en 2009). O
idioma operativo das plataformas é o inglés aínda que permiten calquera outro para a
agregación dos papers.
Cadro 6. Principais redes sociais dixitais científicas
Rede
Research
Gate

Academia

Creación

2008

2008

Sede

Berlín

San
Fracisco

Fundadores

Accionistas

Contas

Documentos

Impacto

Acceso

Ijad
Madisch,
Soren
Hofmayer
e Horst
Fickensche

Bill Gates,
Tenaya
Capital,
Accel,
Drogoneer
et alt.

Máis
de
nove
millóns

Dez millóns

RG Score
e Indice H

Aberto,
previo
rexistro

Inglés

Richard
Price

Khoala
Ventures,
Spart Co,
True Vent.

Máis
de 36,5
millóns

Alaytics

Aberto,
previo
rexistro,
premiu
m

Inglés

Híbrido,
aberto
rexistro,
Premiu
m

Inglés

Aberto,
rexistro

Inglés

Híbrido,
rexistro,
Premiu
m

Inglés

Mendeley

2008

Londres

V. Henning,
J. Reichelt,
P. Fockler

Methodspa
ce

2009

N. York

S. Miller

Sage

2010

Orsay,
San
Francisc
o

Virginia
Simon,
Tristan
Davaille

Edison
Capital
Partners

MyScience
Work

Elsevier

Tres
millóns
e
107.00
0
grupos
22.000
e 167
grupos
500.00
0

Doce
millóns

21 millóns

30 millóns

Fonte: Elaboración propia, 2016

Statistical
analysis
(Premiu
m)

Idioma
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Mentras os colexios invisibles e as redes académicas son un fenómeno que se remonta
ás orixes das sociedades científicas, o estudo das redes dixitais de investigación emerxe a partir
do novo século e, particularmente, desde 2005-2010. Se ben as redes académicas agregan xa
ducias de millóns de documentos, a súa investigación aínda non produce máis que un par de
centos de resultados rexitrados na base de datos de Web of Science (WOS).
Cadro 7. Referencias en Wos sobre redes sociais académicas
Academic Social Networks
Digital Academic Social Networks
Anos
Resultados
Anos
Resultados
1900-2016
3.298
1900-2016
241
2000-2016
3.148
2000-2016
240
2005-2016
2010-2016

2.960
2.508

2005-2016
2010-2016
Fonte: Elaboración propia

234
207

A investigación coñecida ata agora das redes dixitais académicas caracterízase polo
estudo bibliométrico das súas características, polas promesas ou benefizos potenciais para a
comunidade científica, polas críticas sobre os perigos ou reservas sobre a súa calidade e
fiabilidade (Williams, 2016) e pola necesidade de aínda máis aproximación á economía política.
Hai coincidencia en destacar catro aspectos sobre a colaboración científica: intercambio de
información, interacción, creación de comunidades, uso e adaptación de ferramentas de xestión
da información (Villela et alt., 2015. A teoría crítica das redes (Mejias, 2013), cuestionadas
como paradigma de organización da sociabilidade e o coñecemento, destaca a lóxica
reduccionista dos seus mecanismos de participación, a desprotección da privacidade e a posta
en evidencia das desigualdades por debaixo do seu nodocentrismo.
As redes amósanse como instrumentos para divulgar os resultados da investigación e
facilitar a colaboración entre académicos, estudiantes e investigadores en xeral (Hammok,
2016). O uso das redes xeralistas (Faceebook e outras) e científicas preséntanse como
potenciais ferramentas innovadoras que, sen embargo, aínda son moderadamente aplicadas
nas prácticas docentes habituais, segundo revela unha investigación realizada en Italia (Manca
& Ranieri., 2016), sobre unha mostra de 6.139 estudantes, porque os profesores son remisos á
súa introducción debido a resistencias de tradición cultural e pedagóxica, sobre todo máis nas
áreas de ciencias que nas das artes e humanidades.
A batalla da credibilidade fronte ao sistema de acreditación da reputación e a calidade
adquirida polas revistas de investigación é aínda un dos retos pendentes das redes dixitais,
tanto das xeralistas como moito máis das científicas, tal como empezan a poñer en evidencia
algúns investigadores sobre a indulxencia que dispensan con respecto a popularización
indiscriminada das publicacións abertas, a carencia de sistemas acreditados de avaliación e a
profusa circulación de “revistas fantasmas” (Memon, 2016) promovidas por falsos editores
sen normas éticas nin de control de calidade.
Mentras medra a afiliación por parte dos académicos a nivel persoal, a súa introducción
institucional nas Universidades avanza máis paseniñamente e xeralmente sen políticas
definidas ao respecto. As bibliotecas das Universidades públicas portuguesas apenas usan a
web 2.0 máis que para sindicación de contidos ata ben entrada a segunda década do século XXI
(Coelho, 2011), desaproveitando as posibilidades de creación, distribución, colaboración,
establecemento de comunidades en liña e de alfabetización dixital (Ursachi & Scutelnicu, 2015).
O proceso de adaptación ás redes sociais por parte das bibliotecas universitarias españolas,
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como espazo social de lectura e investigación, foi tamén desatendido e empeza a ser adoptado
no primeiro lustro da segunda década deste novo século (Collado, 2016).
A utilidade dos repositorios abertos de difusión da ciencia, apoiados por redes
nacionais de investigación (como MORENET en Mazambique), ten interés para os países en
desenrolo (Mulhanga, 2014). Os investigadores de países emerxentes (Brasil, India e outros)
aproveitan o potencial das redes sociais dixitais para diseminar, comunicar e maximizar o
impacto académico das súas publicacións (Telwall & Kousha, 2015). Efectivamente, cambia a
dinámica da comunicación, acelerando o ciclo de realimentación do coñecemento, duplicando
o acceso aberto ás investigacións e reducindo a máis da metade o tempo de retorno das citas
(Madisch, 2015), pero sen diminuir a fenda de desigualdade de quenes están fora ou lonxe do
centro dos nodos da rede.
As dúas grandes redes dixitais rexistran unha tendencia de especialización e outras
características diferenciadoras, segundo unha ampla pescuda realizada entre 16.000
investigadores do CSIC español (Ortega, 2015a). Academia.edu é masivamente empregada
polos humanistas e científicos sociais mentras que Researchgate é máis proclive para os
biólogos, que son máis pasivos pero esixentes no uso das ferramentas sociais. A maioría de
todos eles (72%) só manten un único perfil social dixital, pouco cuidado e actualizado.
Academia resultou ser a máis usada (53%) polos investigadores españois de ciencias
da comunicación fronte a un 15% de Researchgate (Campos & Valencia, 2015). A penetración
de 77 universidades españolas nas redes académicas acadaba en 2015 unha media do 50%,
aínda que algunhas delas non chegaban ao 10% (González-Díaz, Iglesias-García e Codina, 2015).
Unha porcentaxe semellante do 50% é a que totalizaban nese mesmo ano os investigadores
das tres Universidades de Galicia en Academia.edu e Researchgate.net (Dafonte, Míguez e
Puentes, 2015).
A enquisa a unha mostra representativa do total de 5.500 profesores das tres
Universidades de Galicia (Campos & Rúas, 2016) revelou que o 90% dos docentes recoñecen
estar inscritos nalgunha rede pero só un 8,64 se consideraba como usuario experto. Linkedin e
Researchgate son as que xuntaban máis membros aínda que con actividade media-baixa. As
enxeñerías, biomeiciña e ciencias naturais son as que se inclinan por Researchgate mentras que
sociais e humanidades se pronuncian a favor de Academia.
As prioridades de uso das redes dixitais marcadas na devandita enquisa polos
profesores das tres Universidades de Galicia foron: coñecer as publicacións de outros
académicos e difundir as propias, seguir a outros e ser seguido, conseguir máis citas
bibliográficas e máis reputación, lograr novos contactos, aforrar tempo na busca de información
científica, promocionar o propio grupo de investigación e estar informado sobre ofertas de
traballo de investigación. O 32,8% do persoal docente e investigador das Universidades galegas
di que usa esas redes polo menos unha vez ao mes para difundir publicacións ou seguir as de
outros colegas co fin de incrementar as citas bibliografías e mellorar a súa reputación.
A presenza na rede dixital de investigadores e Universidades lusófonas de Portugal,
Brasil e Galicia é notable mentras que no caso de África e Asia é aínda moi baixa, segundo un
estudo de observación de perfís en Researchgate das 10 primeiras institucións do ranking de
Webometrics de Portugal, Brasil, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé e
Príncipe, Timor Oriental e Galicia (Direito, Puentes e Campos, 2016).
Destacan polo seu maior RG Score (almétrica de Researchgate) as Universidades de
Sao Paulo, Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e Estadual de Campinas de Brasil. Por
membros e publicacións sobresaen as Universidades de Sao Paulo, Federal de Rio de Janeiro e
Estadual de Campinas. Das 53 universidades da mostra estudada, só tres rexistran
colaboración destacada a través das redes con outras entidades internacionais. Hai diferenzas
substanciais en canto a publicacións e membros en función de cada país e universidade.
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Entre as Universidades de Galicia é Santiago de Compostela a que rexistra maior RG
Score (30.770,26), con 3.045 afiliados e 16.366 publicacións, seguida de Vigo (17.785,42 RG
Score) con 1.862 agregados e 7.275 papers e Coruña (11.731,04 RGS) con 1.560 membros e
3.667 artigos. Sao Paulo e Porto encabezan a clasificación de Brasil e Portugal.
Cadro 8. Universidades de Brasil e Portugal en Research Gate
Universidade

Total RG Score Membros

Publicacións

Universidade

Total RG Score Membros

Publicacións

Universidade de São Paulo

194.838,80

28.657

64.849

Universidade do Porto

50.080,05

7.600

14.005

Universidade Estadual de Campinas

54.466,00

7.868

24.323

Universidade de Lisboa

44.416,73

6.117

10.919

Universidade Federal do Rio de Janeiro

51.534,11

8.369

21.875

Universidade de Coimbra

31.043,47

4.352

10.236

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

47.760,48

7.447

12.665

Universidade do Minho

23.226,99

3.647

6.381

Universidade Federal de Minas Gerais

43.558,57

7.505

14.055

Universidade Nova de Lisboa

22.506,31

3.740

6.794

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 60.304,19

6.964

13.176

Universidade de Aveiro

27.490,35

4.225

8.061

Universidade Federal de Santa Catarina

28.849,19

5.781

7.573

Universidade da Beira Interior

5.712,71

1.145

1.252

Universidade de Brasília

20.844,81

4.452

5.419

Universidade de Évora

5.755,88

1.052

1.219

Universidade Federal do Paraná

24.406,71

5.115

5.351

Universidade do Algarve

8.356,05

1.404

2.482

Universidade Federal Fluminense

16.653,59

3.773

2.634

Instituto Politécnico do Porto

2.790,51

943

255

Fonte: elaboración de Direito-Rebollal (2016).
A Universidade Eduardo Mondlane (1.298,23 RG Score) ten 305 membros e 340
publicacións en Researchgate.net; seguida da Católica de Mozambique (53,26 RGS) con 65
agregados e 8 publicacións; a Pedagógica (49,22 RGS) con 39 afiliados e 5 publicacións; Sao
Tomás de Mozambique (0,6 RGS) conta 6 integrantes, sen papers; e a Universidade Lúrio (16,56
RGS) suma 16 académicos e unha publicación. A Universidade de Cabo Verde (198,90 de RG
Score) rexistra 107 membros e 8 publicacions e a Jean Piaget só ten dous membros. A Agostinho
Neto de Angola (98,72 RGS) agrega 24 académicos e 54 publicacións e a Católica dese mesmo
país ten tres membros e catro papers indexados en Researchgate. A Nacional Timor Lorosa´e
(6,59 RGS) rexistra dous membros e outras dúas publicacións.
5. Retos fronte ao nodocentrismo
Chegados a este punto, a cuestión é que influencia teñen as redes dixitais na inclusión
ou exclusión da difusión do coñecemento no espazo concreto no que cada un nos atopamos. O
problema pon sobor da palestra, efectivamente, a cuestión do nodocentrismo (Mejías, 2013); é
dicir, dos que estamos conectados e existimos na rede ou non, tomando por referencia a rede
como paradigma e padrón tecnosocial que conforma a arquitectura da modernidade (Castells,
2009) e vincula a través de distintos fluxos a persoas, organizacións, información e
coñecemento (Wellman, 2001).
Os elementos da rede son os nodos (persoas, grupos ou institucións) que unen e
establecen relacións ou vínculos (de amizade, información, coñecemento, economía) a través
de distintos tipos de fluxos. Na representación das redes, o nodocentrismo como patrón de
representación da organización tecnosocial explica que a distancia entre dous nodos é cero
mentras que a extensión ou relevancia social entre un nodo e algo que está fora da rede é
infinita. Esta lóxica razoa un modo de progreso no que aqueles que están fora da rede non
poden facerse valer mentras non están dentro dela, sen poder intervir nin decidir sobre a súa
propia participación.
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A teoría crítica define e propón alternativas á concepción do nodocentrismo coma
unha episteme ou discurso do mito tecnolóxico (Gochenour, 2011; Mejías, 2013) das redes en
forma de modelo excluinte da organización do mundo social, no que só existe o que é nodo
(invisibilidade e irrelevancia existencial de todo aquelo que non o é) ou é paranodal
(alternativo/subversivo) con respecto á lóxica da rede. O nodocentrismo establece o falso
dilema da interacción coma relación entre nodos e a súa inexistencia con respecto ao que está
fora da rede.
Con ese pensamento a teoría crítica non refuta a rede e o nodocentrismo como tal,
senon que pon en evidencia as súas lóxicas de exclusión, mercantilización da indexación e a Big
Data, colaboración pasiva, conversación de monólogo máis que diálogo de interacción,
formación de masas en vez de públicos e falsa participación arbitrada polas corporacións
propietarias en vez de polos seus actuantes; propoñendo como alternativa a acción do
paranodalismo (darlle inclusión e relevancia ao que non existe entre dous nodos) e
alfabetización para a reimaxinación das identidades nas redes.
O corolario da teoría e dos datos anteriores é que os medios e as redes dixitais non
resolven de por si, sen a mutua codificación das tecnoloxías coas políticas sobre a diversidade,
o problema da converxencia e a inclusión cultural das produccións de coñecemento nin
tampouco permiten concebir que se poida prescindir das redes presenciais como vínculos de
cooperación necesaria e solidario fortalecemento do capital social entre asociación e
institucións.
Os cambios nos patróns de organización e fluxos de circulación do coñecemento, por
moito que cuantitativamente se aceleren e extendan, non só non estreitan a fenda de exclusión
senón que tenden proporcionalmente a aumentar a distancia con respecto á autocentralización
dos nodos principais. Na mesma medida en que as dinámicas de aceleración competitiva da
producción científica, marcadas polos sistemas cuantitativistas de acreditación académica e de
rendición de contas dos proxectos de investigación, distancian a uns grupos e países de outros.
As mostras de cambio son evidentes na apertura, cantidade e velocidade do tráfico pero
non na centralidade nin na diversidade inclusiva das novas plataformas. As lóxicas de
accesibilidade e inclusión baséanse na productividade e competitividade. Propician a
accesibilidade e facilidade para a busca dos que están nas redes pero ignoran aos que están fora
delas. Se o inglés se consolidaba como recurso esencial dos modelos e métricas dos primeiros
sistemas de indexación das revistas científicas, na globalización das redes faise aínda máis
central e imprescindible.
Do mesmo xeito que a innovación disruptiva cambiou o duopolio de Thomson e
Elsevier polo megapolio dos Big GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), pasando do modelo
pechado de pago ao aberto da economía do digital data (Miguel de Bustos, 2016) no que o
instrumento de monetización e intercambio é o perfil de identidade persoal combinado coa
reputación investigadora. Unha nova economía cognitiva de masas (crowd economies).
6. Cooperación a prol da lusofonía
Sen deixar de recoñecer a súa importancia e valor, pero tampouco sen renunciar a
cuestionar aqueles aspectos que son desfavorables, o reto que nos compromete aos
investigadores e asociacións deste lado e dos outros dos territorios da lusofonía é traballar a
prol da inclusión e a interacción nas redes, nas presenciais e virtuais. No lema do congreso de
Praia, na Universidade de Cabo Verde, estivo presente a vontade das redes presenciais da
LUSOCOM e a pescuda científica sobre a cibercultura, a regulaçao e a cooperaçao.
Esa mesma inquedanza segue viva na Asociación Galega de Investigadores e
Investigadoras en Comunicación (AGACOM) para o seu primeiro congreso internacional,
previsto para os días 20 e 21 de novembro de 2017, en Santiago de Compostela, baixo o lema
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de comunicación, diversidade e redes. Un reto importante para esta asociación, con case catro
lustros de vida (escomenzou no ano 2000 como AGIC e cambiou o nome polo de AGACOM en
2006), que agrupa a 70 investigadores, un cuarto de século despois da creación en Galicia da
Facultade de Ciencias da Comunicación da Universiade de Santiago de Compostela (1991), á
que seguiron a de Ciencias Sociais e da Comunicación en Pontevedra da Universidade de Vigo
(1994) e de Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña (2003).
En 2002, na asamblea de Maputo, capital de Mozambique, a AGACOM integrouse na
Federación Lusófona de Ciencias da Comunicación (LUSOCOM). A asociación galega ten
organizado o XI Congreso de LUSOCOM sobre a “A construcción da (s) identidade (s) a través
da comunicación” (Pontevedra, 2014), editado os seus Anais (dous tomos) e coordinado a
edición de tres Anuários Internacionais de Comunicaçao Lusófona (2012, 2013 e 2014), cinco
volumes accesibles a través da páxina web de AGACOM (www.agacom.org). A profesora
Margarita Ledo Andión, catedrática de Comunicación Audiovisual da Facultade de Ciencias da
Comunicación de Santiago, tomou o relevo na presidencia de LUSOCOM en 2014 de mans do
profesor da Universidade do Miho, doutor Moisés de Lemos Martins, de SOPCOM.
A producción académica e investigadora das ciencias da comunicación en Galicia suma
na altura de finais de 2016 nas tres Facultades de Santiago, Pontevedra e Coruña seis graos, tres
mestrados, dous programas de doutoramento, 70 teses doutorais, oito grupos de investigación
e media ducia de proxectos de investigación vivos. A AGACOM é e quere seguir sendo a
plataforma integradora e de proxección de todo ese potencial investigador en crecemento que
ten como ámbito de expresión a língua galega e como espazo de representación a lusofonía. A
construcción da(s) identidade(s) a través da comunicación, o lema do LUSOCOM 2014, segue vivo
e necesario para estratexia das redes e tamén para a reflexión do congreso de partida do
congreso de AGACOM de 2017.
7. Recoñecemento da investigación
Os resultados deste traballo forman parte das actividades promovidas a través da Rede
Intrnacional de Investigación da Xestión da Comunicación (XESCOM) apoiada pola Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e das tarefas
exploratorias do proxecto do Programa de Fomento da Investigación Científica e Técnica de
Excelencia, subprograma estatal de Xeración do Coñecemento do Ministerio de Economía e
Competitividade de España sobre Indicadores de gobernanza, financiación, rendición de contas,
innovación, calidade e servizo público das RTV europeas aplicables a España no contexto dixital
(Referencia CSO2015-66543-P).
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Resumo
O concepto de Sociedade da Información é polisémico, pero é un marco adoitado para analizar
as consecuencias derivadas do grao de adopción das Tecnoloxías da Información e da
Comunicación para os territorios, os pobos e os cidadáns. En cada un deses planos rexístranse
desigualdades dando lugar a fendas de diferente calibre que cuestionan a desiderata de estar
construíndo unha Sociedade da Información inclusiva. Neste traballo avalíanse os indicadores
que amosan o tamaño das fendas que separan as diferentes rexións do planeta, os países
segundo o grao de desenvolvemento, e uns cidadáns doutros. Finalmente focalizase a análise
deses diferentes parámetros no espazo lusófono .
Palabras clave: TIC, Sociedade da Información, Fenda Dixital, Lusofonía
Abstract
The concept of the Information Society is polisémico. Nevertheless, is a solid framework to
analyze the consequences of the degree of adoption of Information and Communication
Technologies by territories, peoples and citizens. In each of these plans are recorded
inequalities resulting in gaps of different calibers that question the goal of being building an
inclusive Information Society. This paper evaluates the indicators that show the size of the gaps
between citizens, the different regions of the planet and the countries according to the degree
of development. Finally, the work focused on the analysis of these parameters in the Lusophone
space.
Key words: ICT, Information Society, Digital Divide, Lusophony
1. Introdución: marco conceptual
A Sociedade da Información segue a ser máis un escenario de futuro que unha realidade
planetaria. O concepto de Sociedade da Información non ten un sentido único e foi e segue a ser
utilizado con altas doses de polisemia. Coma acada con tódalas etiquetas que fan fortuna non é
doado situar unha orixe precisa, pero contribúen a súa emerxencia tódolos intentos de
visualizar o futuro mediado polas tecnoloxías unha volta que a Sociedade Industrial amosaba
signos inequívocos de fraqueza.
1.1. Orixe e evolución
Dase por certo que unha das primeiras voltas que se fai servir a etiqueta, é no Xapón,
no 1969, no marco dun informe do Ministerio de Industria e Comercio titulado Towards the
Information Society. Polo tanto a súa matriz situaríase no ámbito das administracións e no eido
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das políticas públicas. A notoriedade acádaa cos utópicos do futuro como, Alvin Toffler (1980),
Yoneji Masuda (1980),ou John Naisbitt (1982). Estes autores debuxaban con trazos gordos un
estadio no que subliñan a centralidade da información e prognostican o florecemento da
creatividade, máis que delimitar con precisión os parámetros complexos que interveñen na
definición dunha sociedade. Por iso, un dos autores considerados coma un dos teóricos da
Sociedade da Información, Daniel Bell, apenas si utiliza a etiqueta, coma demostra un
exhaustivo artigo de A.S. Duff (1998), aínda que, sen dúbida, The Coming of Post-Industrial
Society (Bell, 1973) apunta á teses da Sociedade da Información. De tódolos xeitos Bell atopa
que, coma tódalas etiquetas, ten limitacións e decláralle a Duff (1998: 375): “non me gusta o
termo ‘sociedade da información’ porque asume ser un termo que ‘traga’ tódalas outras
dimensions”.
Unha proba da ambigüidade da etiqueta, e da incomodidade que xera, é a constelación
de apelativos que a rodean, introducindo cada quen os seus matices: nova economía, sociedades
rede, mundo dixital, e-sociedade, terceiro entorno, sociedade do coñecemento, son algúns deles
(Negroponte, 1995; Castells, 1996; Dertouzos, 1997; Cebrián, 1998; Echevarria, 1999).
Como xa temos sinalado, “O concepto de Sociedade da Información non está pechado e
non designa, malia súa rotundidade, un universo de variables finitas. É, polo tanto, unha
convención que utilizamos para referirnos á nova realidade que empeza a modelarse na era
post-industrial” (Prado, 2003: 4) E segue a ser unha convención que se mantén vixente con
maior vigor que a constelación de competidoras. Aquí farémola servir, de xeito amplo, para
referirnos o conxunto de trazos debuxados nas sociedades post-industriais polo uso intensivo
das Tecnoloxías da Información a da Comunicación (TIC) e dos servizos nelas soportados.
1.2. O Cumio Mundial da Sociedade da Información
Malia ó conxunto de intereses que se poñen en xogo na implantación das TIC, e dos
discursos contraditorios que emerxen arredor da concepción da Sociedade da Información, nos
albores do cambio de século xa ninguén pode negar o extraordinario impacto transformador
que ten a incorporación intensiva das TIC, e xa resultan evidentes as fendas que se están
abrindo entre as rexións do planeta adiantadas na adopción das mesmas e aquelas atrasadas, e
as fendas que se abren tamén en cada rexión entre uns países e outros, e aínda máis a fenda que
se abre entre cidadáns usuarios e non usuarios no seo de cada sociedade.
A necesidade de propor políticas públicas que favorezan que a Sociedade da
Información sexa inclusiva e que se poidan pechar as fendas dixitais que están abertas ten o seu
reflexo na convocatoria por parte das Nacións Unidas do CMSI (Cumio Mundial da Sociedade
da Información/World Summit on the Information Society) que se celebrou en dúas fases, en
Xenebra do 10-12 de decembro de 2003 en Tunisia do 16 ó 18 de novembro de 2005. A
organización foille encomendada a ITU (International Telecommunications Union) a axencia
das Nacións Unidas para o sector das tecnoloxías da comunicación. Foron invitados Estados
membros, empresas, e sociedade civil que responderon con un alto nivel de participación.
Os organizadores quedaron satisfeitos cos resultados como pon de manifesto o
Secretario Xeral do Cumio no prólogo da presentación dos documentos finais das dúas fases:
“O Cumio permitiu chegar a un entendemento común sobre os principios fundamentais
que deben determinar a nosa capacidade de aproveitar o potencial das TIC. En Xenebra
2003, líderes mundiais compartiron a visión dunha sociedade da información centrada
na persoa, o desenvolvemento orientado e inclusivo, e comprometéronse a encamiñar
o Plan de Acción que establece os obxectivos a seren alcanzados tras esa data.” (Utsumi,
2005: 5)
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A declaración de principios fai seus tódolos principios emancipadores das diferentes
declaracións das Nacións Unidas até a data, e subliña a consciencia de que as TIC son un medio
e non un fin, e que as vantaxes da revolución das tecnoloxías da información están
desigualmente distribuídas segundo o nivel de desenvolvemento dos países e tamén no seo de
cada sociedade concreta. Fronte a iso “Estamos totalmente comprometidos en transformar esa
fenda dixital nunha oportunidade dixital para todos, especialmente para aqueles que están en
perigo de ficar atrás e aínda máis marxinados.” (ITU,2005: 11).
As boas intencións da declaración de principios queda ben resumida nunha das súas
aseveracións:
“Recoñecemos que a construción dunha Sociedade da Información integradora esixe
novas formas de solidariedade, colaboración e cooperación entre gobernos e outras
partes interesadas, é dicir, o sector privado, a sociedade civil e organizacións
internacionais. Entendendo que o obxectivo ambicioso da presente Declaración colmar a fenda dixital e garantir un desenvolvemento harmonioso, xusto e equitativo
para todos- esixirá un forte compromiso por todos os interesados, facemos un
chamado á solidariedade dixital a nivel nacional e International.” (ITU, 2005:12)
Esa filosofía impregna transversalmente os diferentes aspectos abordados tanto no
referente a función dos gobernos e de tódalas partes interesadas, coma no rol das
infraestruturas da información e da comunicación ou na capacidade de acceso á información e
ó coñecemento e na capacitación dos cidadáns, ou aínda nos beneficios da aplicación das TIC en
tódolos aspectos da vida.
De especial relevancia para a orientación do noso traballo serían os aspectos da
declaración relacionados coa diversidade cultural. No epígrafe referente a “Diversidade e
identidade culturais, diversidades lingüística e contido local” ponse o acento sobre a
diversidade cultural coma patrimonio común da humanidade e a necesidade de preservala e
afírmase “ A Sociedade da Información debe fundarse no recoñecemento e respecto da
identidade cultural, a diversidade cultural e lingüística, as tradicións e as relixións, ademais de
promover un diálogo entre as culturas e as civilizacións”. (ITU,2005: 20). Conscientes das
dinámicas dominantes que tenden á homoxeneización cultural e lingüística propoñen:
“A creación, difusión e preservación de contidos en diversos idiomas e formatos deben
ser prioritarias na construción dunha Sociedade da Información integradora, con
especial atención á diversidade da oferta de obras creativas e ó debido recoñecemento
dos dereitos dos autores e dos artistas. É esencial promover a produción de todo tipo
de contido educativo, científico, cultural ou recreativo, en diferentes linguas e
formatos, e o acceso a estes contidos. A creación de contidos locais axeitados ás
necesidades nacionais ou rexionais fomentará o desenvolvemento económico e social
e estimulará a participación de todos os axentes, incluíndo as persoas que viven en
áreas rurais, remotas e marxinais.” (ITU, 2005: 20)
A declaración de principios pecha coa manifestación do convencemento de estar
entrando colectivamente nunha nova era, a era da Sociedade da Información. “Nesta sociedade
emerxente é posible xerar, intercambiar, compartir e comunicar información e coñecementos
entre todas as redes do mundo.” (ITU, 2005:23). Polo tanto acadan o compromiso de colaborar
máis estreitamente en dar respostas comúns ós problemas que se presenten e a aplicar o Plan
de Acción que materializará a visión integradora que se desprende dos principios acordados.
Na fase de Tunisia (2005) proséguese na concreción dos Principios e as accións de Xenebra, e
recoñecese a necesidade de dispor formas de financiamento para dar oportunidades ós países
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en desenvolvemento e manifestan: “Recoñecemos a magnitude do problema vencellado ó peche
da fenda dixital, que vai ter que ter durante moitos anos os investimentos axeitados e sostibles
en infraestrutura e servizos de TIC, así como na capacitación e na transferencia de tecnoloxía.”
(ITU, 2005:67).
Dez anos despois da declaración, a ITU organizou un Evento de Alto Nivel Bautizado
coma CMSI+10 no que se calibra a perspectiva da CMSI para despois do 2015. No preámbulo da
declaración, constatan que aínda que se ten adiantado moito no incremento do uso das
tecnoloxías da información e da comunicación, “aínda quedan por vencer grandes obstáculos
para eliminar as grandes disparidades de desenvolvemento e permitir a tódalas persoas de
tódolos países gozar do acceso universal a Información e o coñecemento. Ademais, os beneficios
que reporta a utilización das TIC non se ten repartido proporcionalmente entre tódolos países.”
(CMSI+10, 2014:2).
Feita esa constatación, e despois de reafirmar a validez dos principios establecidos en
Xenebra e Tunisia, identifican un conxunto de esferas prioritarias que hai que abordar na
aplicación do Plan de acción de Xenebra despois do 2015. Entre elas destacamos a necesidade
de protexer e reforzar os dereitos humanos, facilitar modelos de gobernanza integradores,
fortalecer o enfoque multipartito do CMSI, ampliar o acceso e utilización das TIC, especialmente
polos grupos menos favorecidos, incorporar as cuestións de xénero a tódalas liñas de acción da
CSMI, garantir o acceso universal a información e o coñecemento, axudar ós países en
desenvolvemento a ampliar as infraestruturas de Banda Ancha, favorecer a creación de
capacidades nas TIC, fomentar un mundo máis diverso dende o punto de vista cultural e
lingüístico, prestar apoio ós provedores de acceso público en comunidades locais. En definitiva,
“Reducir a fenda dixital, promovendo a integración e facilitando o crecemento económico dos
países a través do desenvolvemento e avance das TIC, incluíndo as redes de banda ancha, así
como a prestación de puntos de acceso públicos e accesibles.” (CMSI+10, 2014:16).
2. Metodoloxía
Neste traballo traballouse con fontes secundarias, tanto coa documentación de autores
e institucións empregada no marco teórico, coma cos datos estatísticos procedentes de
diferentes institucións, que foron seleccionados e elaborados polos autores deste texto.
Especialmente recorreuse ás estatísticas dispoñibles na Internet World Stats, ás da ONU, ás da
Unesco, ás da ITU, así como de diferentes documentos elaborados para o CMSI e o ICT
Development Index. Neste traballo inclúense datos da Galiza (España) coma compoñente da
lusofonía nun senso amplo, vencellado ó tronco común galaico-portugués.
3. A fenda dixital
Queda claro que a Sociedade da Información é un marco de referencia e que non é un
estadio acadado. Imos logo a escrutar os indicadores que mellor poden reflectir o estadio de
implantación das TIC en que se fundamentan os servizos da Sociedade da Información.
3.1. Incluídos e excluídos
Un dos mellores indicadores indirectos sobre o alcance da mesma é o índice de
penetración da Internet.
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Gráfico 1. Poboación do mundo usuaria da Internet

Fonte: Elaboración propia con datos de Internet World Stats
A nivel mundial a metade da poboación está excluída da posibilidade de ser suxeitos
activos na Sociedade da Información xa que só o 50,1% das persoas son usuarias da internet.
Certo é que o grao de penetración sigue unha progresión acelerada, pero aínda está lonxe de
converterse nun servizo universal para tódolos cidadáns. Pénsese que entre a metade de
usuarios, conta por igual quen ten un acceso de baixa velocidade e quen goza de accesos de
banda ancha. Sen contar con esas diferenzas no seo dos usuarios, mentres persista este
desequilibrio entre os que poden desfrutar da rede e os que non, é moi difícil cualificar a
sociedade dos nosos días como Sociedade da Información.
3.2. Fendas entre rexións do planeta
É certo que seguindo ese indicador, hai rexións do planeta no que se está máis preto de
acadar un grao de penetración da internet preto do total, e que por conseguinte o escenario de
Sociedade da Información está máis preto de realizarse nunhas rexións que noutras.
Gráfico 2. Penetración mundial da internet por rexións-2016

Fonte: Elaboración propia con datos de Internet World Stats
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A media mundial, como queda dito, sitúase no 50,1%. Cinco rexións sitúanse por cima
desa media, mentres que dúas fican por baixo. O caso máis extremo é África con só 28,7% da
poboación usando a internet. Por debaixo da media está tamén Asia, pero xa acada o 45,6%. As
cinco rexións que están por cima da media están lideradas por América do norte, onde o 89%
da poboación é usuaria da internet, o que a sitúa como o escenario máis preto a cumprir coas
condicións indispensables para falar dunha Sociedade da Información. Tamén están en
mellores condicións que a media, Europa (73,9%) e Australia/Oceania (73,3%), e un pouco por
cima da media América Latina/Caribe (61,5%) ou Oriente Medio (57,4%).
3.3. A fenda da calidade da conexión
Se queremos afinar a análise, para desfrutar dos servizos máis sofisticados da
sociedade da información o dato de ser usuario da internet ou non é una conditio sine qua non
pero non abonda. Canto máis sofisticados son os servizos maior é a demanda de ancho de banda
requirido para o seu desfrute. Por iso é interesante ver o grao de adopción das conexións de
banda ancha por parte dos usuarios. Se nos fixamos na subscrición a Banda Ancha fixa, a que é
capaz de dar anchos de banda máis altos e con mellores condicións de velocidade e estabilidade,
só un 11,9 da poboación do planeta goza desta prestación. A proporción é maior se
consideramos tamén a banda ancha móbil que acada a un 49,4% da poboación.
Gráfico 3. Suscripcións a banda ancha fixa e móbil por 100 habitantes

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
Tamén aí dista moito da media a situación se nos fixamos no grao de desenvolvemento
dos países. Nos desenvoltos o 30,1% dos habitantes ten subscrición a Banda Ancha fixa,
mentres nos países en vías de desenvolvemento só o 11,9% ten acceso a esa facilidade. Se
tomamos en consideración os LCD (Países Menos Desenvoltos), categoría establecida polas
Nacións Unidas (UN,2016) dentro da de países en desenvolvemento, o grao da poboación que
ten acceso a esta calidade de infraestruturas é un irrisorio 0,8%.
Se nos fixamos no nivel de adopción da Banda Ancha móbil os niveis son máis
favorables con respecto da Banda Ancha fixa. No caso dos países desenvoltos con un 90% de
subscritores este recurso está preto de alcanzar a universalización, e é relevante o 40,9%
acadado polos países en desenvolvemento. Pero onde a comparativa é máis favorable é nos
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países menos desenvoltos nos que o 19,4% é subscritora da Banda Ancha móbil. Sendo unha
cota baixa en comparación cos países desenvoltos, revélase coma unha oportunidade de
acceder a un recurso que baseado en infraestruturas fixas élles completamente negado.
Hai que poñer sobre da mesa outro factor. Hoxe aínda non son totalmente equiparables
as prestacións das redes de Banda Ancha fixa, nin en velocidade, nin en estabilidade, nin en
custo para o usuario. A banda Ancha móbil, sopórtase sobre dúas tecnoloxías basicamente, as
de terceira xeración (coñecida como 3G nas súas siglas en Inglés) e as de cuarta xeración (4G).
En puridade, só as conexións de 4G ofrecen prestacións con velocidades equiparables ás redes
de Banda Ancha fixa, e aínda así son menos fiables porque están sometidas as interferencias, e
son máis vulnerables dende o punto de vista da seguridade. Outra gran desvantaxe para os
usuarios está relacionada co feito que os subscritores de Banda Ancha móbil teñen contratado
un volume de datos a baixar e subir. Unha vez superada esa cota o usuario ve impedida a
conexión de datos ou ralentizada a mesma a velocidades insoportables. Polo contrario o
subscritor de Banda Ancha fixa ten tarifa plana con acceso a unha cantidade ilimitada de datos.
Como consecuencia un usuario que queira acceder ós servizos máis sofisticados, que requiren
a transmisión de maior cantidade de datos, terá que asumir un custo máis elevado si utiliza a
Banda Ancha móbil que se utiliza a fixa.
3.4. A fenda dos custos
Outro factor de discriminación da capacidade de incorporarse ós servizos da Sociedade
da información é a diferenza de custe da conexión, moito máis favorable para os cidadáns dos
países desenvoltos.
Gráfico 4. Prezos de conexión por soporte e nivel de desenvolvemento

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
Hai que sinalar, que independentemente da tecnoloxía, os cidadáns dos países en
desenvolvemento teñen acceso á Banda Ancha a prezos moito máis caros que os dos países
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desenvoltos. Practicamente, pagan o dobre se a conexión é móbil (15,9-30,8) e máis do dobre
se é fixa (27,8-67,3). Os cidadáns dos países menos desenvoltos son os que pagan máis caro o
seu acceso a Banda Ancha e si a mesma é fixa, resulta prohibitiva e soamente accesible polas
elites. Este factor de desequilibrio no custo de acceso a Banda Ancha resulta ser un dos factores
retardatarios máis importantes para recortar as diferenzas entre países desenvoltos e en
desenvolvemento.
3.5. A fenda de xénero
Tamén hai que sinalar unha persistente fenda dixital de xénero. Hai menor número de
mulleres usuarias da internet que homes. A nivel mundial a desproporción é dun 12,2%. E varia
por rexións. A desproporción menor rexístrase nas Américas con unha diferenza de 1,8% e a
maior en África, onde acada o 23%, seguida de preto polos Estados Árabes cun 20%.
Gráfico 5. Fenda de xénero. % menor de mulleres usuarias da Internet

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
O grao de desenvolvemento está directamente correlacionado co grao de
discriminación dixital das mulleres. Mentres a diferenza entre homes e mulleres é do 2,8% nos
países desenvoltos, agrándase ó 16,8% nos países desenvoltos, e no grupo de países menos
desenvoltos a desproporción agrándase até o 30,9%.
3.6. Indicadores máis complexos da fenda: ICT Development Index (IDI)
O IDI (Índice de Desenvolvemento das TCI) foi desenvolto a partires da necesidade
posta de manifesto no CMSI de ter datos para avaliar a evolución cara a Sociedade da
Información. A ITU (International Communications Union) foi a encargada de propor e aplicar
un modelo de índice, que non recollera só indicadores tecnolóxicos en abstracto, senón que fora
resultado dunha fórmula complexa que tivera en consideración outros factores que inflúen na
aproximación á Sociedade da Información. Groso modo fixaron tres grupos de factores que
pertencen a tres categorías: Dispoñibilidade e acceso ás tecnoloxías, intensidade de uso, e
competencias. Eses tres grupos de factores determinan as consecuencias ou impactos.
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Táboa 1. Compoñentes e ponderación do ID

* Isto corresponde a un valor de rexistro de 5,99, o cal foi utilizado no paso de normalización.
Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
Cada un dos grupos ten un conxunto de factores combinados no xeito que desvela a
Táboa 1, cun peso específico ponderado en 40% para os dos primeiros grupos e 20% para o
terceiro. A razón pola que este terceiro grupo de factores ten menos peso na fórmula é, segundo
os autores (ITU,2009), o feito que son indicadores indirectos, xa que se trata de competencias
e habilidades xerais e non específicas do uso das TCI.
A aplicación deste xeito de medir permite por un lado ver a evolución e grao de
maduración da carreira cara a Sociedade da Información e polo outro a comparación por grao
de desenvolvemento, por rexións do mundo ou entre países.
Gráfico 6. Evolución do IDI e dos seus componentes

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
O progreso do IDI dende o inicio da segunda década do século XXI é modesta. Un
incremento dun punto para o conxunto do mundo, dá conta das dificultades para o progreso
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d’unha Sociedade da Información para todos. Ademais, mentres os factores tecnolóxicos, sexa
no terreo do acceso, coma do uso rexistra unha medra de máis dun punto, no terreo das
competencias rexistrase un retroceso de case un punto. Este dato é preocupante porque as
competencias son un factor clave para reducir as desigualdades entre ricos e pobres e na
capacidade dos cidadáns de apropiarse das tecnoloxías.
O IDI permite tamén comparar a situación de desequilibrio entre os países segundo o
seu grao de desenvolvemento. De forma xeral constátase o forte desequilibrio entre países
desenvoltos e en desenvolvemento. Esa distancia é consistente nos tres grupos de factores que
compoñen o índice.
Táboa 2. IDI, e sub-índices segundo o grao de desenvolvemento

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
Resulta significativo que a maior desproporción prodúcese no subíndice de uso, que
ten un valor cualitativo especial, xa que se refire ó uso da internet e á subscrición á Banda
Ancha, factores ámbolos dous portadores da calidade do uso das TIC e do acceso ós servizos
máis sofisticados da Sociedade da Información.
Compre analizar tamén os IDI acadados en cada rexión do planeta segundo a
clasificación da ITU, que amosan as diferenzas no grao de implantación.
Como podemos ver na Gráfica 7, Europa encabeza a clasificación planetaria con un IDI
de 7,35 que a sitúa moi por cima da media mundial (4,94) e case cunha puntuación idéntica á
media dos países desenvoltos que é de 7,4, como queda recollido na Táboa 2. No polo oposto
atopamos África que ten só un IDI de 2,48. A quebra entre rexións é xa que logo notable.
Gráfico 7. IDI 2016, Global e por rexións

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
Mais non debe esquecerse que no seo de cada rexión conviven países con realidades
moi diferentes como amosa a mesma gráfica. En cada rexión podemos atopar países con un IDI
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moi superior a media da súa zona. Ilustra ben as diferenzas o caso de Asia/Pacífico, cuxo índice
de 4,58 sitúaa no quinto posto da xerarquía por rexións, o que non impide que o país co IDI
máis alto do mundo no 2016, Corea (8,84), pertenza xustamente a esa rexión.
Na Gráfica 7 amósanse ben as diferenzas entre o país co IDI máis alto e máis baixo en
cada rexión que demostran o grao de desequilibrios que se rexistran en cada zona, por cima das
diferenzas que existen entre elas. Neste senso, a rexión que presenta unha maior
homoxeneidade seria a CIS (Comunidade de Estados Independentes) mentres que a máis
heteroxénea sería Asia/Pacífico.
3.7. Caracterización da fenda dixital no espazo lusófono
Xa que, como vimos de amosar, hai grandes diferenzas no nivel acadado polos
diferentes países en cada rexión, imos centrar o noso escrutinio agora no IDI dos países
lusófonos que pertencen a diferentes rexións.
Táboa 3. Clasificación mundial e na rexión dos países lusófonos segundo o IDI

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
Como se observa na Táboa 3, hai unha grande disparidade nos IDI acadados polos
diferentes países con máis de seis puntos de diferenza entre o máis alto na Galiza con 7,62 e o
máis baixo en Guinea Bissau que ten un 1,38. En canto á xerarquía mundial o primeiro en
aparecer ocupa o número 26 e é Galiza (España), seguida de Portugal (44) e Brasil (63). Dos
países africanos o mellor situado é Cabo Verde que acada o posto 97 mundial e o 4 de África,
sendo o mellor situado para adoptar os servizos da Sociedade da Información entre os países
da lusofonía africana.
As baixas posicións da maioría dos países lusófonos na xerarquía do IDI mundial
certifica a posición de devantaxe na que se atopan respecto a acadar as vantaxes da Sociedade
da Información, e suscitan con toda crueza dúbidas sobre as posibilidades de superar a Fenda
Dixital que os mantén afastados da apropiación dos servizos da Sociedade da Información que
lles deberían servir de panca para o seu desenvolvemento.
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Táboa 4. Indicadores do IDI no espazo lusófono

Fonte: Elaboración propia con datos da ITU
O espazo da lusofonía é coma un universo que conten a ilustración de tódalas fendas.
Ten representación a diferenza entre países desenvoltos (Galiza e Portugal) e en
desenvolvemento, e aínda aquí dos que teñen posicións moi pretas ós das posicións máis baixas
na xerarquía dos desenvoltos (Brasil e en menor medida Cabo Verde) e os que quedan na
clasificación dos Países Menos Desenvoltos (Angola, Moçambique, Guinea Bissau, Timor Leste
e Sao Tomé & Principe)
Unha ollada atenta ós diversos factores que determinan a posición relativa de cada país
na xerarquía do IDI (Táboa 4) permite constatar que a fenda atravesa tódolos indicadores.
Aceptamos que o uso da internet introduce cambios no xeito de vida dos usuarios, tanto
a nivel económico, como cultural e social, e que esas mudanzas danlles unhas oportunidades
individuais e colectivas que repercuten no ámbito público e privado, organizacional e
institucional. Por iso compre fixar a atención no indicador da Táboa 4 que reflicte a situación
de cada país respecto a proporción da poboación que é usuaria da internet. Os Países Menos
Desenvoltos do ámbito lusófono teñen entre un 86,6% e un 96,46% dos seus cidadáns que non
son usuarios da internet. Con estes niveis de conexión dificilmente podemos pensar nun
escenario de Sociedade da Información a curto prazo para eses países. Compre dicir que o uso
da internet está correlacionado co estatus económico e co grao de educación, e por tanto non
abonda una alta taxa de conexión para saltar a fendadixital.
Centrémonos logo nas competencias, porque de pouco serviría ter un acceso alto a
internet se non se está suficientemente formado para sacar proveito das vantaxes de ter
conexión. Sen dúbida a primeira inversión para garantir o pulo que permita saltar a fenda
dixital dos países en desenvolvemento, e entre deles moi particularmente dos países menos
desenvoltos, é mellorar a escolarización en tódolos niveis. Primeiro para acceder e despois
porque os usuarios con maior nivel de educación e con mais recursos económicos son usuarios
dos servizos máis avanzados coma o comercio electrónico, os servizos financeiros, os servizos
de saúde, educativos e de mobilidade, ademais dos servizos prestados polas administracións.
Todos eles poden ser cualificados de servizos de valor estratéxico para sacar proveito das
vantaxes que ofrecen as TCI. Pola contra, segundo os datos da ITU (2016) os usuarios con menor
nivel económico e de formación usan a internet predominantemente para servizos de
comunicación e de entretemento.
As políticas públicas que poden axudar a diminuír a Fenda Dixital dos países menos
favorecidos, ten que atacar a raíz das desigualdades económicas, e fomentar a adquisición das
competencias requiridas para tirar partido das TCI e en particular da internet. O acceso importa
pero non o é todo. Un bo exemplo vémolo nos indicadores de subscrición ó teléfono móbil
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(Táboa 4). Obsérvese que é dos poucos indicadores no que máis da metade da poboación dos
países menos desenvoltos do ámbito lusófono está por cima da metade da poboación. Este
indicador sendo positivo como indicio dunha maior conectividade, que non se tiña garantida co
teléfono fixo, non leva aparellado un nivel de usuarios da internet equiparable. Ten que ver
niso, tanto o baixo nivel de formación como o custo da subscrición á Banda Ancha móbil, que
aínda que máis alcanzable que a fixa, é prohibitiva. Pero se observamos o dato de subscrición a
Banda Ancha móbil nos países menos desenvoltos vemos que se reforza a idea da influenza do
nivel educativo, xa que en moitos casos dáse a circunstancia que a porcentaxe de usuarios de
internet é menor que a porcentaxe de subscricións a Banda Ancha móbil.
A comunidade de falantes da lingua portuguesa chega ós 263.260.385 que aínda que só
representa o 3,6% da poboación do mundo, é unha masa crítica máis que suficiente para xerar
un mercado cultural sustentável. Aínda que o índice de alfabetización nos países menos
desenvoltos ten marxe de mellora, segundo datos do Instituto de Estatísticas da Unesco (UIS,
2016) supera o 75%, é moito mais preocupante o grao de exclusión da internet e en xeral dos
servizos da Sociedade da Información que vimos de analizar.
4. Conclusións
Os datos analizados neste traballo amosan, sen paliativos a existencia da Fenda Dixital
existente entre as diversas rexións do planeta, entre os países da mesma rexión, entre os
cidadáns do mesmo país e entre homes e mulleres. Se tomamos os casos extremos, tipificar as
diferenzas de Fenda entóxase irrisorio. O país co IDI máis alto do mundo, Corea, ten un 8,84
mentres que o IDI mais baixo é de 1,07 e corresponde a Nixeria. Cando a diferenza de fogares
con acceso a internet é de 98,79% a 2,66%, a diferenza de usuarios da internet é de 89,9% a
2,22%, a diferenza en subscricións a Banda ancha fixa é de 40,25% a 0,06% e á Banda ancha
móbil é de 109,67% a 1,84% parece máis adoitado falar de Abismo que de Fenda. Non é un xogo
de palabras. Se seguemos a facer os diagnósticos coa ilusión óptica que estamos a tratar cunha
Fenda cando o que temos son auténticos Abismos non daremos co remedio. É imposible pensar
en tender unha ponte entre Corea e Nixeria, o que fai falla é un montacargas. De igual xeito que
non hai ponte posible entre o 0,06% de cidadáns que teñen subscrición a Banda ancha fixa na
Nixeria e o resto de cidadáns que non a teñen agora nin expectativas de tela a curto prazo.
Malia ás boas intencións dos principios e dos plans de acción da CMSI, o certo e que a
pesares da incorporación crecente de cidadáns ó uso das TCI as Fendas non tenden a pecharse
senón que moitas delas tenden a cronificarse e en moitos casos a converterse en Abismos do
que é materialmente imposible saír. Imponse pois un plan de choque, que ataque con decisión
as inmensas desigualdades de acceso á Sociedade da Información, poñendo énfase no acceso a
infastruturas de calidade a prezos razoables para garantir o acceso os beneficios da Sociedade
da Información en iguales condicións con independencia do lugar onde lle tocou en sorte nacer
a cada cidadán. Xa queda acreditado no noso texto que de nada serve o acceso sen a dotación
de competencias, formación xeral e formación específica nas habilidades requiridas para tirar
partida das vantaxes que poden proporcionar as TCI.
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Resumo
Propomos uma abordagem pós-convencional do conceito de cultura, mobilizando conceitos
como sejam os de cibercultura, rede, identidade e globalização. Esta abordagem levanta dois
problemas fundamentais.
Um primeiro problema é conceptual: faz sentido, a partir de uma perspetiva pós -convencional,
reconhecer a identidade de uma cultura humanístics, recuperando a ideia de formação
(paideia) proveniente dos clássicos e distinguindo-a do conceito antropológico de cultura? Qual
o impacto das indústrias culturais, das indústrias criativas e da cibercultura nestas divisões
tradicionais?
Outro dos problemas é predominantemente político. Qual o modelo de globalização cultural
com que nos confrontamos hoje? É um modelo de globalização homogeneizadora ou é um
modelo de diálogo multicultural? Aa globalização, na sua configuração atual permite o
reconhecimento das culturas periféricas, nomeadamente o acesso ao reconhecimento e
protagonismo nas indústrias culturais e criativas?
Palavras chave: Redes, cibercultura, lusofonia, globalização
Abstract
We propose a post-conventional approach to the concept of culture, mobilising concepts such
as cyberculture, network, identity and globalisation. This approach raises two fundamental
problems.
A first problem is conceptual: does it make sense, from a post-conventional perspective, to
recognise the identity of a humanistic culture, recovering the idea of formation (paideia) from
the classics and distinguishing it from the anthropological concept of culture? What is the
impact of cultural industries, creative industries and cyberculture in these traditional
divisions?
Another problem is predominantly political. What model of cultural globalisation do we face
today? Is it a homogenising globalisation model or is it a model of multicultural dialogue? Does
globalisation, in its present configuration, enable the recognition of peripheral cultures, namely
access to recognition in the cultural and creative industries?
Keywords: Networks, cyberculture, lusophony, globalization
1. Introdução
Mais do que o conceito de cibercultura, interessa ao autor deste texto convocar o
conceito de redes culturais. Com efeito se recorremos ao conceito de “cibercultura”, verifica-se
que este frequentemente se refere a um produto que surgiu resultante de uma atividade, o uso
de rede de computadores. Prefere-se relacionar este conceito com o estudo de vários
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fenómenos associados à Internet, incluindo questões ligadas à privacidade, identidade, ou
associá-lo, de modo ainda mais produtivo, na senda de André Lemos (2002), a um ambiente ou
a uma formação sociocultural que advém de relações de troca entre a sociedade, a cultura e as
novas tecnologias da informação e da comunicação.
Muitas das noções de cibercultura apresentadas (que não, por exemplo, a do
pesquisador referido) continuaram devedoras do ambiente utópico dos primórdios da
democratização da rede. Refletem, de um modo paradoxalmente conservador e pré-moderno,
uma conceção metafísica da relação entre o humano e a técnica, na qual esta adquire a noção
de instrumento ou utensílio que se limita a ser usado sem implicar uma relação dinâmica com
o próprio humano e a constituição da cultura, relação esta já identificada por autores tão
dispares e importantes como Marx (1963), Engels (1980), Arnold Gehlen (s/d) e MacLuhan
(1974) bem como por toda uma tradição antropológica.
Ignora-se desta forma uma dinâmica que o utensílio introduz na relação entre sujeito e
objeto que transcende a imediatidade e graças à qual o mundo se oferece como “mundo cuja
substância ascende pela primeira vez ao plano do espírito” (Hegel, 1997: 83). Nomeadamente,
ignora-se a natureza emancipadora pela qual humano supera o fosso entre o mundo objetivo e
o mundo subjetivo, fazendo do seu mundo, a sua obra. Os humanos começam a distinguir-se
dos animais logo que se colocam a produzirem os seus meios de existência (Marx, 1963: 1055).
Num sentido similar, a tese de Gehlen enfatiza a imagem de um humano biologicamente
deficiente que através da atividade de transformação da matéria e do meio, se constitui de
modo diverso dos outros animais. “A antropologia moderna”, diz Gehlen, tornou evidente que
o homem em consequência da sua falta de órgãos e instintos especializados não está ajustado a
nenhum meio natural específico e, por conseguinte, tem de proceder à transformação
inteligente de quais quer circunstâncias naturais que encontre” (Ghlen: 17) Este agir humano
gera a distância progressiva em relação aos outros animais, pressupondo a dimensão
especificamente humana para a sua abertura ao mundo. A técnica é olhada como uma segunda
natureza do humano, como um novo meio específico criado por ele e para ele.
Com maior especificidade e atenção aos impactos dos artefactos tecnológicos nos
processos comunicativos, Benjamin (1985) primeiro, e MacLuhan (1974), depois, descobrem
como a alteração de percepção induzida pelos aparatos tecnológicos produz mudanças
qualitativas nos próprios pocessos de mediação social e cultural.
A referência instrumentalista ao conceito de cibercultura reflecte, também, um tempo
em que se reafirmava uma conceção metafísica de identidade, centrada num sujeito solitário. É
devedora de um pensamento em que a identidade surge como trabalho de criação de uma
individualidade própria e particular, um eu singular e único, com possibilidades de realização
aparentemente ilimitadas. Os pós-modernos ergueram uma narrativa sobre o descentramento
do sujeito, afirmando as suas potencialidades democráticas. Outras abordagens continuaram a
defender o projecto da modernidade em torno de um núcleo teórico que incluía o
reconhecimento da mediação tecnológica e dos usos e apropriações da técnica pelo humano e,
simultaneamente, da mediação social, através da noção de reconhecimento e da análise das
redes de interacção formuladas no contexto de um pensamento crítico inspirado pelo
dialogismo. (Honneth, 1997)
Finalmente, de modo mais contextual, a concepção instrumentalista de cibercultura,
espelha, quando olhada desde a sua origem, a impossibilidade de previsão do que se seguiria:
as redes sociais, comércio eletrónico, streaming, aparecimento das indústrias criativas e
culturais, reposicionamento das identidades, da memória e do património e alterações na
vivência da cultura antropológica. Este desconhecimento significou também uma relação
diferente com o mundo da vida: ignorando o impacto no dia-a-dia dos atores sociais, o olhar
sobre a cibercultura tornou-se mais fascinado, o que se sente de modo bastante visível na forma
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como muitos autores desenharam utopias ou distopias sem se aproximarem da realidade
empírica, social e tecnológica, do objecto de estudo.
Contra esta visão feérica, os estudos críticos sobre Internet propuseram um modelo
agonístico em relação à cultura da rede. Este modelo traduziu-se na crítica à versão mais ou
menos romantizada veiculada quer pela ideologia New Age quer pela ideologia tecno-liberal. O
software passou a ser estudado e analisado como um campo de relações sociais em que se
desenvolve o discurso online. Criticou-se a natureza mítica da cultura computacional e o
reducionismo tecnológico da inteligência artificial, entre outros elementos que integravam um
imaginário mítico carente de fundamentação científica segura. Este tipo de crítica sugeriu
debates sobre os regimes de propriedade do software, os riscos corporativos, o “digital divide”,
a diversidade cultural e linguística, a busca de parceiros para um modelo económico
sustentável para uma força de trabalho maioritariamente independente, a economia política da
Internet e a regulamentação da atribuição de domínios. Os seus promotores defenderam a
generalização de práticas democráticas para a Internet, através da criação de estruturas
independentes e da discussão de regimes de propriedade. Ao mesmo tempo partilharam uma
rutura com a tradição intelectual dominante a qual acusaram de não ter compreendido a
importância e significado da nova rede. Acusando os intelectuais pós–estruturalistas de nada
terem contribuído para esse debate, os partidários dos estudos críticos da Internet
reconhecerams nalguns campos, como os estudos urbanos e os estudos críticos da globalização,
disponibilidade, interesse e conhecimentos para abordar de outro modo a Internet. (Lovinck,
2009)
Contra a concepção intrumental da cibercultura que arrastava consigo uma análoga
dimensão convencional da identidade, o aumento da complexidade tornou central uma noção
de rede cultural que designamos pós-convencial. Esta mesma noção de rede já estava
subjacente com acuidade particular nas teorias da cultura através, por exemplo, de Norbert
Elias (1980), para quem o conceito monológico de indivíduo aesenta numa falácia em que
“Somos levados a acreditar que o nosso <<eu>> existe dentro de certo modo <<dentro de nós>>
e que há uma barreira invisível separando seprando aquilo que <<esta dentro >> daquilo que
está fora”. (Elias, 1980: 132) Estava ainda presente na ideia de cultura e de técnica como uma
prática desenvolvida em comum que possui uma dimensão antropológica, económica, politica
e social para o qual as Ciências Sociais, nomeadamente a Sociologia da Cultura e a Antropologia
já haviam dado o seu contributo.
Assim, a ideia de relação entre tecnologias, sociabilidade pode ser entendida de forma
mais produtiva usando o conceito pós-convencional de “redes culturais”. Este implica o
estabelecimento de redes e conexões entre tecnologias várias, não apenas digitais, que
configuram a cultura contemporânea e para cuja aceleração e mundialização contribuem
certamente um tipo particular de tecnologias, nomeadamente as tecnologias da informação e
comunicação. O que significa esta abordagem pós convencional de rede, de cultura e de
identidade?
Desde logo, o conceito, em primeiro lugar, abadona a concepção instrumentalista da
técnica como um simples auxilar de um indivíduo solitário. Remete para a dimensão relacional,
que alerta para os usos e apropriações dos artefactos tecnológicos e remete para a sua
importância na constituição de uma forma humana de sociabilidade.
Em segundo lugar, convoca a enfatização da noção de rede como um espaço que, apesar
de não desconhecer centralidades e desigualdades no acesso ao poder, se caracteriza pela
importância da conexão entre agentes e entre fenómenos.
Em terceiro lugar, decorrente do primeiro e do segundo, implica ideia de que é preciso
lembrar que cada nó não é apenas um lugar. É um ponto de partida e de chegada, um “espaço”
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que resulta da tensão entre agentes e fenómenos que agem e são agenciados, modificados e
transformados.
Em quarto lugar importa ter presente na ideia de rede cultural o facto de a própria
cultura conhecer um processo de desterritorialização e de deslocalização que facilita a
disseminação e a miscigenação com a consequente criação de novos modelos de negócio e de
mercado.
Finalmente, é preciso lembrar que os pontos de partida e de chegada não se ligam por
estradas de igual qualidade, nem que a rede significa uma igualdade entre todos os pontos que
a constituem, convindo, pois, admitir a existência de nós que se revelam mais espessos e sólidos
e de linhas que relacionam essse nós com diferentes espessura e consistências.
Neste sentido, o ecossistema a que chamamos, à falta de melhor, sociedade da
informação é um conjunto de transformações que se cristalizam em torno da noção de cultura
em rede.
2. Conceito de cultura
A partir deste conceito pós-convencional de cultura em que se apela à noção de rede, a
pergunta que surge é se faz sentido continuar falar de cultura em sentido antropológico e
cultura em sentido humanístico, recuperando a ideia de formação (paideia), proveniente dos
nossos antepassados gregos e latino? Qual é o impacto das indústrias culturais e da cibercultura
nestas divisões tradicionais? Cultura é uma palavra latina, aplicado a domínios tão diversos
como os campos, as letras e a humanidade. O vocábulo adquire no sentido latino humanístico
do termo uma tripla aceção:
a) aquilo que faz com que um ser humano desenvolva sua humaidade
b) a preocupação do humano com outrm no sentido da mútua vinculação
c) aquilo pelo qual o homem (o ser humano) se torna verdadeiramente tal, no sentido
da sua educação e formação. (Antunes, 2007: 86).
A cultura no sentido humanístico não pode ser dissociada de um certo ideal de
melhoria do humano e da sociedade, no sentido do seu aperfeiçoamento individual, através da
Paideia (no sentido Grego), ou do Bildung (no sentido alemão) tendo um certo sentido
normativo que se reflete na ideia de um aperfeiçoamento individual e coletivo. O conceito, tal
como se disseminou, foi marcado por três traços: otimismo (crença na plasticidade ilimitada
das características humanas), universalismo (crença num ideal aplicável a todas as nações,
lugares e tempos) e etnocentrismo (crença de que o ideal formado na Europa do século XVIII
representava o modelo da perfeição humana. Desta forma, pode-se dizer que sempre existiram
projetos de globalização cultural e que a cultura sempre desempenhou um papel fundamental
de estratégias de expansão global: de Roma a Nova Iorque.
Prolongando a metáfora da jardinagem, Zygmunt Bauman reflete a propósito de uma
atividade de melhoramento da espécie que passa pelo extirpamento das ervas daninhas que
prejudicavam tal melhoramento.
“O Estado Moderno era um estado jardineiro. Sua postura era do jardineiro. Ele
deslegitimou a condição presente (selvagem e inculta ) da população e desmantelou
os mecanismos existentes de reprodução e de auto-equilíbrio. Colocou em seu lugar
mecanismos construídos com a finalidade de apontar a mudança na direcção do
projecto racional. O projeto , supostamente ditado pela suprema e inquestionável
autoridade da Razão, fornecia os critéroios para a avaliar a realidade do presente. Esses
critérios dividiam a população em plantas úteis a serem estimuladas e cuidadosamente
arrumadas e ervas daninhas a serem removidas ou arrancadas”. (Bauman, 1999: 29).
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A questão que se coloca é quem definia as boas sementes? Quem semeava, arava e
lutava? Quem definia as ervas daninhas?
A partir do seculo XIX, a palavra cultura tendo como suporte a conceção antropológica,
tornou clara a divisão do mundo em diferentes contextos culturais, igualmente valiosos. Ou seja,
a noção de cultura humanística coaduna-se com o que se convenciona chamar de cânone, uma
forma de fixar uma referência que, todavia, que não pode ficar imune ao conceito de rede. Essa
foi afinal a conceção de cultura e de identidade que nos Estudos Culturais foi objeto de crítica.
Estes conseguiram fundamento e inspiração na observação antropológica.
Porém, a sua mensagem de estudo das diferenças e dos contextos não tem por
consequência necessária um relativismo contextualista que afinal se torna ele próprio inimigo
do diálogo das culturas, por lhe atribuir uma forma especial de essencialismo. Os estudos sobre
os contextos culturais permitiram dar conta das questões associadas ao reconhecimento e à
relação. A tradição só é viva quando é uma forma de diálogo que une protagonistas de diversos
contextos culturais. A reificação da tradição, isto é a sua transformação em algo inerte, ou pura
e simplesmente museológico, cercado por muros que garantiriam a sua “proteção” e a sua
“pureza” constituiria uma das suas formas possíveis da sua tragédia e fenecimento.
A cultura é, sempre foi, também (embora com enfâses diversos) um espaço de tensões
e de luta pelo reconhecimento vividas como o correlato dialético das miscigenações. É possível
pensarmos um espaço de inovação criativa que dialoga com a tradição e traduz uma
refletividade sobre a herança cultural despertando novas formas, estilos e gramáticas
Se recordamos a a obra de Shakespeare, a forma como foi e é recebida, vemos que a
cultura não é uma estátua inerte, objeto de celebração por um grupo de sacerdotes que a
transformam num objeto de culto. As peças de Shakespeare conviveram bem com o povo de
Londres, tornaram-se um símbolo da cultura erudita e pináculo do tal cânone ocidental e
simultaneamente sobrevivem com grande sucesso nos argumentos de Hollywood. A ópera que
hoje constitui sinal de distinção social já foi canto popular.
Da mesma maneira, quando vemos os blues, canções de trabalho; o fado, canto popular
urbano associado a certa boémia e marginalidade; quando observamos como o fado, a morna
e as canções de Cesária Évora tornarem-se objeto de estudo musicológico e integrarem
algumas exigentes etiquetas discográficas e salas de concertos, percebemos que a cultura não
vive no universo das dicotomias fáceis: alta cultura-baixa cultura são conceitos que pouco
explicam pois são essencialismos que esquecem ser sobredeterminados pelos usos sociais,
circunstancias históricas e contextos de recepção. A dicotomia entre a cultura humanística e a
cultura antropológica não é imunte a permutas e dinâmicas de mudança e a constituição de
cânones não é imune à história e às pretensões de reconhecimento que os seus agentes
protagonizam.
Hoje o conceito de cultura não se refugia num mundo de essências para falar de
humano ou de humanidade nem para estabelecer um cânone válido para todos os tempos e os
lugares. Este conceito já se confrontou com o seu momento crítico e reflexivo e daí as exigências
de democratização e de libertação de várias gramáticas possíveis. Só que, ao contrario das
redes digitais, cada um de nós, do nós que somos e dos nós da rede é ele próprio uma rede e um
ponto na rede. Não vale a pena pensar uma rede se nos esquecermos o que cada nó é: é antes
de tudo uma convergência e uma divergência, um ponto de partida, um ponto de fuga. Uma nova
crítica da modernidade retoma no paradigma da compreensão. “A imagem do homem que
necessitamos para o estudo da sociologia não pode ser a da pessoa singular, a do Homo
sociologicus. Tem que ser antes a de pessoas no plural; temos obviamente que começar com a
imagem de uma multidão de pessoas, cada uma delas constituindo um processo aberto e
interdependente” (Elias, 1980: 132). O mesmo é, por maioria de razão, válido para as culturas.
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Cada cultura é um processo aberto e interdependente, ao mesmo tempo que se reconstrói na
sua singularidade.
Trata-se de um conceito que tem um sentido humanístico, mas que reclama um olhar
pós-convencional. que não se torna estanque da vida quotidiana, e que estabelece relações de
continuidade com a mesma num processo de mediações complexas, dos quais o mais
problemático é muitas das vezes o mercado.
3. Reflexão
Esta reflexão conduz-nos à segunda questão referida:
Qual o modelo de globalização cultural com que nos confrontamos hoje? Será que as
identidades permitem um processo de reconhecimento da cultura de países periféricos no
modelo de globalização, nomeadamente o seu acesso às indústrias culturais e criativas e à
multiculturalidade? A questão da globalização tem que ser enquadrada num contexto em quee
existem riscos de potencial empobrecimento hermenêutico, em que a tessitura de linguagens e
a multiplicidade de diálogos podem ser marginalizados ou esquecidos. É a ideia sugerida por
Barata-Moura quando afirma:
“a “globalização” pretende consolidar e expandir essa forma estruturante de
organização (adaptada à emergências de novas possibilidades), firmando-a como o
dispositivo único e sem alternativa, tanto no plano da atividade como na esfera das
ideias (e sentimentos) que refletem, avaliam e perspetivam.” (Barata Moura, 2008: 64)
As indústrias culturais não podem ser desvinculadas de um processo de globalização
em que a hegemonia dos principais centros de produção (Hollywood, Mênfis, Paris, Itália, Reino
Unido, Nova Iorque e Silicon Valley) desempenharam papel crucial. Porém, a reflexão em torno
do conceito de império e de multidão olhados por Negri e Hardt (2004) ou sobre o fim do poder
por Moisés Naim (2013) abre caminho a uma possibilidade que se pode articular com a ideia
ainda humanista, mas pós-convencional do reconhecimento: os centros continuam centros, mas
são-no por menos tempo, mais dependentes de outros centros e necessitam de estabelecer
relações para poderem confirmar a sua centralidade. Nesse sentido, há um conjunto de
interstícios que estão prontos a serem espaços de relações menos tradicionais e mais fluidas.
Isto é, parte do seu poder depende de um certo regime de visibilidade que implica
reconhecimento mútuo. Porém, o facto de isto se poder tornar uma oportunidade para o
reconhecimento e a visibilidade é um processo. Não é um dado à partida,
As indústrias culturais e as indústrias criativas (estas, mais sensíveis do que as
primeiras à fragmentação e à segmentação) não deixaram de suscitar processos contraditório
em que conferiram visibilidade a segmentos de mercado que provavelmente ficariam arredios,
afastados dos mesmos processos: os trabalhos de David Byrne ee Paul Simon com a música
africana e brasileira, de Ry Cooder, com a música latino americana, as pesquisas de Adriano
Correia de Oliveira e Luís Cília dentro da cultura galaico-portuguesa; de Sérgio Godinho, de
Zeca Afonso, na Musica africana, a descoberta de Cesária Évora, do cinema e das literaturas
africanas e asiáticas, as relações entre o fado e a música clássica (vejam-se Carlos do Carmo e
Maria João Pires), do fado com o jazz (Mariza ) e a música africana e as perplexidades
identitárias que se tornam tema das formas de expressão literária, a importância conferida às
artes perfomativas, a recuperação de imaginários populares visíveis na BD, na literatura
policial ou de aventuras fazem parte de um processo que remonta aos anos 60, se acelera na
época dos videojogos, da largura de banda, do embaratecimento da memória digital,
demonstrando que o universo cultural é suficientemente contraditório atravessado por
sensibilidades peculiares para ser classificado de uma forma unilinear.
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Este facto não é novidade: mesmo na Idade Média, há todo um vastíssimo regime de
intertextualidade e de remissão que é impossível ignorar. Georges Steiner refere-se ao papel
da memória, das referências clássicas, da citação, do pastiche, da paródia e da imitação, das
referências cruzadas, às energias arquivísticas de Joyce ou Pound e aos múltiplos níveis de
formas alusivas que caracterizam as suas obras (Steiner, 2013: 24)
Para muitos autores, as tecnologias da informação e da comunicação, na
contemporaneidade, favorecem o aparecimento desta ideia de rede e aceleram a possibilidade
de reconhecimento e inscrição de outros grupos e sujeitos coletivos no mapa cultural, a partir
da visibilidade de culturas geralmente consideradas periféricas e sua miscigenação entre si ou
com outras identificadas como hegemónicas (apropriação cultural).
As redes digitais tornaram mais visível um corte de hierarquias entre as definições de
cultura e baixa cultura e tornando possíveis uma relação de forças na globalização cultural em
que o Sul ganhou uma palavra, como se verifica o fado, a morna e o cante alentejano, por
exemplo. Porém, seria um erro fazer uma leitura política estritamente unilinear: a globalização
não passou a ser um horizonte unívoco de um diálogo a múltiplas vozes.. As indústrias culturais
é que são suficientemente complexas para desencadearem a homogeneização e ao mesmo
tempo despertarem a oportunidade de conferirem visibilidade a novos movimentos criativos.
A vantagem estratégica, na presente configuração que conhecemos, parece ser o facto
de a presente cultura em rede ter contribuído para oportunidades de acelerar a diversidade.
Porém, a ideia de rede é uma ideia de tensão e não de um rolo compressor nem de um preceito
romântico sobre diálogo de culturas.
É necessário solidificar uma ideia de criatividade e de indústrias criativas que
aproveitem essa oportunidade e coloquem nas redes culturais, as dimensões antropológicas,
humanísticas, políticas e económicas. Antropológicas: as nossas memórias, os nossos sons, as
nossas imagens e ícones, tradições que exprimem; Humanísticas: o sentido de liberdade e de
modernidade que dá a essas tradições um cunho de afirmação identitária, isto é, de luta pelo
reconhecimento; uma dimensão económica, mas não exclusivamente mercantil que necessita
de despertar os mercados do Norte para a densidade cultural dos imaginários e culturas que
partem do Sul.
Assim, ao agente cultural é exigida uma sensibilidade para a pluralidade de jogos de
linguagem presentes e passados que organizam um contexto socialmente reticular e permitam
aproximações à cultura que tornam mais simples o uso e a compreensão e a disseminação da
memória, das referências, dos imaginários. Países como os que integram a geografia imaginária
que se designa de “espaço lusófono”, com todas as suas contradições e as tensões que delimitam
identidades de fronteira exigem opções práticas e políticas. A cultura é um elemento
estratégico na complexa luta que é o posicionamento de um país. Esta luta não é exclusivamente
uma questão de branding, uma questão de tecnologia nem uma questão antropológica ou de
economia. Exige um sensibilidade para a convergência dessas dimensões, ou seja o
reconhecimento claramente político de que a complexidade do fenómeno exige lutas em todos
os tabuleiros. A questão que se coloca é a de saber que dados considerar em jogo. Isto é, sendo
nós obrigados a pensar num contexto em rede, quais as estratégias de posicionamento na rede.
Entre os dados que interessam e não podemos esquecer:
Cidades de dimensão muito diversa; isto é, nós da rede que apesar do seu caracter
reticular e horizontal não podem ignorar as coordenadas verticais e estratificadoras.
Diferentes atitudes em relação ao património e à identidade
Mercados e regimes de propriedades com configuração diversa.
Pluralidade de contextos político e económicas e de referências afetivas, nomeadamente
na sua relação com a Língua: isto é como fazer a rede funcionar, se o próprio software é
permanentemente questionado, de modo artificial por decreto?
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Persistência de protocolos de fala que impedem o reconhecimento
Desconhecimento e ignorância mútua:
Ausência de narrativas verdadeiramente pós-coloniais, embora em circunstâncias de
abertura /fechamento muito diferente, com sobrevivências cruzadas de racismo e
dominação colonial.
Manutenção e reativação de estereotipização e estigmatização das dicotomias prémodernas
Brasil, Galiza, Portugal, Cabo-verde, Angola, Moçambique são nós da rede, mas uma
identidade (isto é, cada um de nós) nunca é uma, mas um debate consigo mesmo em que
as relações de poder e de reconhecimento prosseguem como um espaço de tensões que
simultaneamente une e divide.
4. Conclução
A conclusão deste ensaio remete, pois para os seguinets pontos:
A necessidade de construir um paradigma teórico que nos permita pensar e tecer
relações entre comunicação e cultura. Este paradigma terá que ter em conta, na minha
opinião, a dimensão relacional e pós- convencional das identidades culturaisA necessidade de construir um mapeamento rigoroso de algumas das características da
Lusofonia, nas suas vertentes culturais e linguísticas, não apenas na perspectiva de um
passado mas também na identificação de oportunidades e constrangimentos.
A criação de projectos que permitam a formação de pós-graduações centradas nesta
matérias, como um projecto académico, político e económico que não pode ser baseado
em meros voluntarismos político-económicos nem na pura declaração de boas vontades.
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Resumo
As redes sociais científicas ou académicas veñen gañando importancia desde hai anos, pois son
destacadas as súas vantaxes potenciais: permiten pór en contacto a milleiros investigadores de
diferentes institucións e países con intereses e liñas de traballo comúns, perfeccionando, ou
polo menos facilitando, o obxectivo básico da ciencia, a colaboración e a suma de esforzos para
lograr avanzar no coñecemento dun determinado campo. A maiores, democratizan en certo
modo o acceso ao coñecemento científico, na medida na que son redes gratuítas que rachan
coas barreiras, fundamentalmente de tipo económico, das publicacións tradicionais de
referencia, ademais de esquivar os criterios de selección e criba, habitualmente pouco
transparentes desas publicacións.
En todo caso, esa fortaleza é tamén a súa debilidade; nelas cabe todo, sen criterio ou peneira
previa do que realmente ten valor científico e do que non. Os criterios das canles clásicas de
difusión científica poden ser pouco transparentes e discutibles, pero hai algún criterio,
aplicados ademais por investigadores con traxectoria recoñecida. Neste contexto, estúdase a
presenza do persoal docente e investigador das universidades públicas portuguesas e galegas
nas dúas principais redes académicas: Academia.edu e ResearchGate, establecendo ademais
comparacións entre países, universidades e sexos.
Palabras clave: redes sociais científicas, redes sociais académicas, ResearchGate,
Academia.edu, Galicia, Portugal.
Abstract
Scientific or academic social networks have been gaining importance in recent years,
highlighting their potential advantages: they allow contact with thousands of researchers from
different institutions and countries with interests and common lines of work, perfect, or at least
speed up, the basic objective of science, collaboration and the sum of efforts to achieve progress
in a specific field of knowledge. In addition, somehow, they also democratize access to scientific
knowledge, insofar as they are free networks that break down the barriers, mainly of an
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economic nature, of traditional publications, in addition to circumventing the selection criteria,
usually not very transparent of those publications.
In any case, this force is also its weakness; In them everything fits, without criterion or previous
sieve of what really has scientific value and what not. The criteria of the traditional means of
scientific diffusion can be opaque and debatable, but there is a criterion, applied also by
researchers with recognized trajectory. In this context, we examine the presence of teaching
and research staff from the public universities of Galicia and Portugal in the two main academic
networks: Academia.edu and ReasearchGate, establishing also comparisons between countries,
universities and genres.
Keywords: Scientific social networks, academic social networks, ResearchGate, Academia.edu,
Galicia, Portugal.
1. Marco teórico
A extraordinaria expansión do concepto web 2.0 e particularmente dunha das súas
manifestacións concretas, as redes sociais, ten o seu reflexo no mundo académico co auxe nos
últimos anos das denominadas redes sociais académicas.
Desde aquelas sociedades secretas e científicas do século XVII, chegamos ás redes
formais e informais a través das cales se artellan as relacións da ciencia (Wagner, 2009) e as
comunidades virtuais online, que deron paso aos metamedios sociais dixitais (Manovich, 2005,
2008), configurando unha nova arquitectura virtual, de colexios invisibles ou redes de citación
e intercambio científico (Campos-Freire, Rivera-Rogel, Rodríguez, 2014).
As definicións que se poden atopar destas son moi variadas. Para Martorell e Canet
(2013) a rede social académica ideal debe ser o punto de encontro entre investigadores de todo
o mundo que unen os seus esforzos nun intento de facer progresar os seus estudos a partir tres
principios básicos: a comunicación, a colaboración e o compartir os seus coñecementos nunha
contorna virtual e democrática óptima para a divulgación, sempre que se atenda a un
compromiso de participación e lealdade ao rigor académico.
Campos, Rivera e Rodríguez (2014) refírense ás redes sociais académicas como
ecosistemas de servizos de software, repositorios e plataformas de comunicación abertas en
rede que ofrecen aos académicos diferentes posibilidades, tales como acceder facilmente a
millóns de traballos científicos, contactar con académicos de áreas de investigación nas que un
estea interesado, fomentar a colaboración e o intercambio de coñecementos, xestionar a
reputación ou “capital social científico” dos investigadores e institucións, ou abrir múltiples
posibilidades no traballo con metadatos.
As redes sociais dixitais científicas son, en definitiva, plataformas de metamedios
(medios informáticos e de comunicación evolucionados), que funcionan como ecosistemas de
interacción mediante perfís públicos ou semipúblicos de afiliación (Campos, Rúas, 2016)
ofrecendo unha serie de servizos como: difusión das propias publicacións e seguimento das de
outros colegas, acceso aberto a millóns de artigos e traballos académicos, curación de contidos
científicos, interconexión con constelacións de aplicacións de filtrado e buscas,
desenvolvemento de conversas e relación de colaboración para a investigación, aplicación de
dispositivos de intelixencia artificial semántica, sistemas de crowdreview e socialreview, ofertas
de emprego para docentes e investigadores, xestión de identidades dixitais e formación de
rankings e indicadores de reputación académica.
A investigación necesita ser difundida entre pares para poder dar pé a novos estudos;
o coñecemento xérase analizando o coñecemento anterior, cuestionándoo ou enriquecéndoo.
Estar presente nestas plataformas permite ao investigador que os demais coñezan o seu
traballo, o valoren, critiquen e difundan. Ao mesmo tempo, o investigador utiliza estas redes
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para acceder dunha forma rápida e fácil ás achegas que outros realizan de temas do seu
interese.
Recoñecendo a presenza crecente da que se falaba, advírtese non obstante que desde
o punto de vista académico é demasiado cedo para proclamar o triunfo destas redes sociais
(Martorell e Canet, 2013; Cabezas-Clavijo, Torres-Salinas e Delgado-López-Cózar, 2009). Os
filtros de calidade pouco consistentes, a escasa actividade de moitos dos seus usuarios ou o
predominio dos investigadores novos fronte a aqueles que posúen unha sólida traxectoria son
puntos débiles que dificultan por agora ese triunfo.
Con todo, este auxe da web 2.0 ofrece novas posibilidades de desenvolvemento, entre
outros, para dous dos trazos definitorios da ciencia, a comunicación e a colaboración (Codina,
2009). Tanto, que diversos autores falan desde hai algúns anos do concepto de ciencia 2.0,
entendida como “a aplicación das tecnoloxías da web social ao proceso científico” (Merlo,
Ferreras, Galle, Agosto, Maestro e Ribes, 2010).
Un modelo de entender a ciencia menos encorsetado, que se impregna de valores coma
o acceso libre á información, a colaboración desinteresada ou a superación da distancia física
como barreira. Este modelo de “ciencia aberta” (Merlo et al., 2010) maniféstase
fundamentalmente en tres aspectos: compartir a investigación, compartir os recursos e
compartir os resultados.
Neste contexto as redes sociais son unha extraordinaria ferramenta para os grupos de
investigación, posto que, como sinalan Merlo et lat. (2010) ofrécenlles practicamente todo
aquilo que estes necesitan, sistemas de comunicación, medios para compartir recursos,
almacén de documentos e foros de discusión.
Mesmo as redes sociais xeneralistas (coma Facebook, Twitter e Linkedin), que hoxe en
día forman parte do panorama habitual das aulas e do alumnado, constitúen ferramentas que
posúen unha recoñecida potencialidade para o seu emprego académico por parte dos docentes
e investigadores, apuntando cara a un novo modelo de intercambio colaborativo e aberto
(Rúas-Araújo, Campos-Freire, Puentes-Rivera, 2016). Ofrecen tamén, desde o punto de vista da
divulgación científica, a posibilidade dunha rápida e ampla difusión dos seus estudos, tal e como
recoñecen os catedráticos Mercedes Caridad e Xosé López (Campos et al., 2014). En todo caso,
o punto forte das redes sociais científicas está, para ambos, na especialización e na existencia
dunha “vinculación maior entre os investigadores”.
É posible sinalar, por tanto, varias razóns relevantes que xustifican a existencia de
plataformas como Academia.edu ou ResearchGate (as dúas redes analizadas neste traballo) e o
interese dos investigadores por utilizalas.
No contexto español en particular, tanto os sistemas de acreditación como os de
valoración da actividade investigadora teñen en conta a visibilidade e repercusión do traballo
dos investigadores, atendendo principalmente a un indicador de valor internacional: o número
de citas. Utilizando estas plataformas, entre outras cousas, o investigador facilita que se coñeza
o seu traballo e, por tanto, incrementa as oportunidades de que sexa citado.
O feito de que un estudo sexa moi citado é, á súa vez, un elemento importante para as
revistas científicas, cuxo interese para a comunidade investigadora será maior canto maior sexa
o seu índice de impacto, medido, fundamentalmente, a través do número de citas xerado. Por
este motivo, as propias publicacións científicas están a comezar a recomendar aos
investigadores que publican nelas que traballen tamén activamente a difusión dos seus estudos;
a utilización de redes sociais académicas como Academia.edu ou ResearchGate é unha forma de
facelo.
Aínda que esa práctica supón unha potenciación do uso das redes académicas, estas
utilízanse fundamentalmente como repositorio do coñecemento publicado previamente nos
medios convencionais, que buscan nas redes difusión ou promoción. Asemella, por tanto, que
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están aínda lonxe de ser fontes primarias de xeración coñecemento e difusión de resultados. A
competitividade que existe no mundo académico / científico (Cabezas-Clavijo et al., 2009)
unida aos criterios oficiais de acreditación e valoración de méritos, baseados unicamente en
medios e métodos tradicionais, potencian este uso das redes sociais académicas como
repositorio.
Sexa como for, comunicar o que o investigador fai é, como queda dito, unha tarefa
relevante no seu labor. Por este motivo, para a realización do presente traballo escolleuse como
universo de estudo os profesores e investigadores do ámbito da comunicación das
universidades públicas de Galicia e Portugal, entendendo que o seu coñecemento das diversas
ferramentas de comunicación empregadas en diferentes ámbitos, así como da importancia da
comunicación para a difusión dunha actividade, podería ser un aliciente para o emprego de
plataformas como Academia.edu ou ResearchGate.
De feito, diversas investigacións (Túñez e Sixto, 2012; Mendiguren, Meso e Pérez, 2012;
Subires e Olmedo, 2013) sinalan o uso destacado que os profesores de comunicación fan xa das
redes sociais na contorna docente, apuntando como causa disto que para eles as redes non só
son unha ferramenta ao seu servizo como académicos, senón que ademais forman parte do seu
obxecto de estudo.
Roses, Gómez e Farias (2013) constatan a maiores que os estudantes universitarios “de
letras” (humanidades, ciencias sociais e xurídicas), entre os que se atopan os de comunicación,
usan tamén en maior medida as redes sociais con fins académicos que os “de ciencias” (ciencias
experimentais, saúde e enxeñaría). E non só as usan máis, senón que ademais mostran unha
actitude máis favorable cara ao uso académico destas plataformas que os alumnos de ciencias.
Con pros, contras, moitos retos e tamén grandes oportunidades pendentes -como a de
acabar coa redundancia e a duplicidade na investigación, que sinala Ijad Madisch, fundador de
ResearchGate (Becerra, 2013)- as redes sociais académicas están actualmente en plena
expansión e é tarefa dos investigadores ir definindo o seu espazo, perfeccionalas e incorporalas
ao seu labor ordinario, aproveitando as grandes oportunidades que ofrecen para o
desenvolvemento científico.
2. Metodoloxía
O presente traballo é continuación dos resultados obtidos en tres investigacións
exploratorias previas nas que se analizou a presenza en redes sociais científicas dos
investigadores e investigadoras en comunicación do Sistema Universitario Galego (SUG)
(Dafonte-Gómez, Míguez-González e Puentes Rivera, 2015), das universidades públicas do
Norte de Portugal (Míguez-González, Puentes-Rivera e Dafonte-Gómez, 2015) e posteriormente
das de todo este país que contan con titulacións en comunicación, Xornalismo, Publicidade e
Relacións Públicas e/ou Comunicación Audiovisual (Puentes-Rivera, Direito-Rebollal e Lago,
2015).
Polo tanto, o universo de estudo, tanto no referido aos individuos obxecto de análise,
como ás redes seleccionadas, ven determinado, entre outros factores, por eses estudos previos.
Así, seleccionáronse Academia.edu e ResearchGate como redes nas que centrar a investigación,
debido á súa antigüidade e volume de usuarios. Academia.edu foi fundada en 2008 e conta, a
principios de 2016 con 34 millóns de usuarios rexistrados, dos que son activos menos dun 1/3.
ResearchGate foi fundada tamén en 2008 e ten a comezos de 2016 uns 9 millóns de usuarios,
pero é sinalada por diversas fontes como a rede científica con máis usuarios activos (RomeroRodríguez, 2016). En todo caso, unha e outra son as que suman máis investigadores rexistrados
a nivel mundial.
Desde o punto de vista cualitativo, Academia.edu e ResearchGate son tamén, en xeral,
as principais redes académicas. No ranking de redes sociais elaborado por Martorell e Canet

ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16 71
(2013) ambas ocupan os dous primeiros postos; ResearchGate aproxímase nun 84% ao que
para eles sería o ideal de rede social académica, mentres que Academia.edu faino nun 75%,
idéntico valor ao que se lle asigna a Mendeley, pero esta rede conta con moitos menos usuarios.
No tocante aos individuos, a investigación céntrase no persoal PDI dos departamentos
e áreas de comunicación das tres universidades galegas, Universidade de Santiago de
Compostela (USC), Universidade de Vigo (UVigo) e Universidade da Coruña (UDC), e das oito
grandes universidades públicas de Portugal: Porto, Minho, Tras Os Montes, Coimbra, Nova de
Lisboa, Algarve, Aveiro e Açores, excluíndo da observación á Universidade de Madeira, por non
dispor na súa páxina web da categorización dos seus docentes en función do departamento ou
área ao que estes están vencellados.
Abárcanse, polo tanto, os dous territorios europeos da lusofonía, integrados ademais,
no caso do Norte de Portugal, nunha das chamadas Eurorrexións da Unión Europea, que entre
outras cousas, favorece o intercambio e a colaboración entre os investigadores de
universidades galegas e portuguesas; marco no que os resultados do presente traballo poden
resultar de interese.
Delimitado o universo de estudo, procédese á recollida de información. Para elo,
accédese, en primeiro lugar, ás páxinas web de cada unha das universidades sinaladas, a fin de
extraer o nome de todos os docentes e investigadores adscritos aos departamentos ou áreas de
comunicación (xornalismo, publicidade e relacións públicas e comunicación audiovisual) de
cada unha delas. Unha vez se identifica a todo ese persoal PDI, introdúcese o seu nome nos
respectivos buscadores das dúas redes sociais analizadas co obxectivo de comprobar se posúen
ou non perfil nelas. Para cada unha das persoas fanse diversas buscas en cada rede, unha por
cada combinación posible dos seus nomes e apelidos.
A continuación, vólcase a información de cada un dos perfís nunha ficha de análise feita
en Microsoft Excel, indicando se a persoa en cuestión está presente ou non en Academia.edu e
en ResearchGate, o seu sexo e a universidade á que pertence. Por último, crúzanse eses datos
entre sí, tendo en conta ademais o país de cada unha delas, a fin de establecer comparacións
que ilustren os resultados e permitan obter unhas conclusións máis completas.
Táboa 1. Persoal PDI analizado por Universidade, sexo e país
Universidade

Total

Homes

Mulleres

A Coruña

16

5

11

Santiago de Compostela

41

32

9

Vigo

44

25

19

Porto

17

9

8

Minho

30

13

17

Tras os Montes

31

14

17

Coimbra

11

5

6

Nova de Lisboa

37

22

15

Algarve

20

9

11

Aveiro

53

30

23

Açores

13

5

8

TOTAL

313

169

144

Galicia

101

62

39

Portugal

212

107

105

Fonte: Elaboración propia
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Foi investigado, polo tanto, todo o universo de estudo, en total 101 docentes das
universidades galegas, 39 mulleres e 62 homes (16 da UCD, 41 da USC e 44 da UVigo) e 212 das
universidades portuguesas, 105 mulleres e 107 homes (17 do Porto, 30 da UMinho, 31 de Tras
Os Montes, 11 de Coimbra, 37 da Nova de Lisboa, 20 do Algarve, 53 de Aveiro e 13 dos Azores).
En total, 313 persoas, 144 mulleres e 169 homes.
En definitiva, trátase dunha metodoloxía de análise cuantitativa, baseada na recollida
de datos mediante a observación directa e o seu posterior tratamento a través de técnicas
estatísticas.
3. Resultados
Preséntanse a continuación, coa axuda de gráficos e táboas, os resultados máis
relevantes dos obtidos no traballo de investigación, partindo en primeiro lugar da presenza
xeral en redes académicas.
Gráfico 1. Presenza xeral en redes sociais académicas
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50,47
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Non

Fonte: Elaboración propia
En ambos territorios, Galicia e Portugal, a presenza en redes sociais académicas é
similar, sitúase no entorno do 50%, é dicir, a metade dos investigadores e investigadoras
analizados está presente, como mínimo, nunha das dúas redes investigadas. En termos xerais,
a porcentaxe de profesores que aínda non ten perfil nestas redes sociais é lixeiramente superior
á dos que si teñen, 50,16% fronte a 49,84%.
Se se repara en cada un dos territorios por separado, vese que en Galicia a porcentaxe
de investigadores/as presentes na rede supera xa aos ausentes nun punto, 50,5% fronte a
49,5%. Pola contra, en Portugal ocorre o contrario, un 50,47% non está en ResearchGate ou
Academia.edu, fronte a un 49,53% que si está.
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Gráfico 2. Presenza en Academia.edu e ResearchGate
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Fonte: Elaboración propia
Distinguindo entre as diferentes redes analizadas, obsérvase que en xeral
Academia.edu é a rede que aglutina a un maior número de investigadores e investigadoras do
campo da comunicación, concretamente a un 39% do total de persoal PDI das Universidades
públicas galegas e portuguesas, aínda que seguida moi perto de ResearchGate, plataforma na
que está o 34% dese mesmo persoal.
Non obstante, este dato estaría incompleto sen non se tiveran en conta as diferenzas
entre Galicia e Portugal, posto que no caso galego Academia.edu é claramente predominante,
reúne a un 42% dos investigadores analizados fronte a tan só un 28% de ResearchGate. En
cambio, no caso portugués as cifras son moito máis parellas, Academia.edu segue a ser a
predominante, pero tan só con dous puntos de vantaxe sobre ResearchGate.
Resulta interesante tamén comprobar a porcentaxe de profesores e investigadores con
presenza destacada, é dicir, os que non só están nunha das redes, senón que contan con perfil
en ambas. Isto acontece cun 46% dos casos analizados, sendo unha práctica moito máis habitual
en Portugal que en Galicia. No país luso ten presenza en ambas redes o 50% do persoal PDI que
ten perfil en redes académicas, mentres que en Galicia esa cifra descende ata o 37%.
Táboa 2. Presenza en Academia.edu e ReasearchGate por serxos
Galicia
Galicia + Portugal
Portugal
H

M

H

M

H

M

Nalgunha

47%

56%

46%

54%

46%

53%

Academia.edu

32%

56%

35%

44%

36%

39%

ResearchGate

31%

23%

30%

38%

30%

43%

En ambas

34%

41%
41%
50%
Fonte: Elaboración propia

45%

54%

Se analizamos os datos por sexos, vemos que a presenza feminina é superior en termos
xerais á masculina, tanto nos datos globais coma nos particulares de Galicia e Portugal. As
mulleres sobrepasan o 50% de presenza en redes académicas, cifra que no caso dos homes
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queda nun 46%. Tamén son elas as que en maior medida están presentes en ambas redes ao
mesmo tempo, con case 10 puntos de diferenza sobre os homes.
Por redes, en Academia.edu as mulleres son claramente maioría, no caso galego a
diferenza cos homes chega a ser mesmo superior aos 20 puntos; en Portugal as cifras son máis
parellas. Pola súa banda, con ResearchGate ocorre xusto o contrario, en Portugal a presenza
feminina é 13 puntos superior á masculina, pero en Galicia os homes superan ás mulleres, 31%
fronte a 23%, único caso no que a presenza masculina é maior.
Poñendo o foco nos sexos vese que no conxunto de Galicia e Portugal, sendo maior a
presenza de ambos sexos en Academia.edu, non hai grandes diferenzas con ResearchGate. Si
que as hai, en cambio, se distinguimos por países, en Galicia as mulleres optan con moita
diferenza por Academia.edu, 56% de presenza nesta rede, fronte a tan só un 23% en
ResearchGate. Os homes, en tanto, teñen unha presenza similar en ambas, 32% vs. 31%,
respectivamente.
En Portugal, sen grandes diferenzas si que se observa un comportamento contrario en
homes e mulleres. Eles están máis presentes en Academia.edu, pero elas optan en maior medida
por ResearchGate.
Gráfico 3. Presenza en redes académicas por universidades
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Fonte: Elaboración propia
A institución con máis membros nas redes sociais académicas é a Universidade do
Minho, na que se atopa online o 70% do seu persoal PDI adscrito ás areas de comunicación,
seguida de perto pola Universidade da Coruña (69%) e a do Porto (65%). Xa por debaixo do
60% están a Nova de Lisboa (57%), Vigo (53%) e Aveiro (51%). Entre o 40 e 50% están Tras
Os Montes (45%) e Santiago de Compostela (41%), ambas xa por debaixo da media global e da
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dos seus respectivos territorios. Finalmente, nos últimos lugares de presenza en Academia.edu
e ResearchGate atópanse as universidades de Coimbra (27%), do Algarve (25%) e a dos Azores
(23%), que é quen pecha este ranking de universidades, que podemos ver máis claramente no
seguinte gráfico.
Gráfico 4. Ranking de universidades en función da presenza en redes académicas
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Fonte: Elaboración propia
Volvendo ao anterior gráfico, o tres, e centrándose na penetración das redes sociais
investigadas, observamos que en cinco universidades Academia.edu é a maioritaria (A Coruña,
Santiago de Compostela, Vigo, Azores e Nova de Lisboa), en tres éo ResearchGate (Coimbra,
Minho e Porto) e noutras tres a presenza en ambas redes é idéntica (Algarve, Aveiro e Tras Os
Montes), polo tanto non hai unha norma fixa, salvo que no caso galego predomina claramente
Academia.edu en todas as universidades.
Gráfico 5. Presenza en redes sociais por sexo e universidade
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Fonte: Elaboración propia
Tal e como se pode observar na imaxe, a presenza feminina é maioritaria na maior
parte das universidades, concretamente en 9 das 11 (A Coruña, Vigo, Azores, Algarve, Coimbra,
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Minho, Nova de Lisboa, Porto e Tras Os Montes); polo tanto, tan só en dúas (Santiago de
Compostela e Aveiro) a presenza de homes supera á de mulleres. Destaca o caso de Coimbra,
no que non hai ningún home online e están presentes o 50% das mulleres, non obstante, convén
matizar neste caso que o número de investigadores en comunicación identificados como tal na
súa páxina web é moi cativo, tan só 11, polo que pequenas variacións nos números enteiros
provocan grandes variacións porcentuais.
A maior disparidade entre a presenza masculina e a feminina, deixada de lado a
Universidade de Coimbra, atópase nas universidades do Algarve e Porto, onde as mulleres
superan aos homes en 25 e 19 puntos, respectivamente. Chama a atención tamén a Nova de
Lisboa, cunha vantaxe de 17 puntos para as mulleres. Pola contra, a maior equidade entre
presenza masculina e feminina dáse en Tras Os Montes e nos Azores, nas que a vantanxe das
mulleres sobre os homes é de só 4 e 5 puntos, respectivamente.
Distinguindo por universidades, cabe indicar que existe unha grande disparidade entre
elas, tanto no nivel de presenza dos seus investigadores/as en redes sociais académicas, coma
na penetración dunha rede ou outra, aínda que si se observa unha constante, a maior presenza
feminina sobre a masculina en practicamente todas elas.
4. Discusión e conclusións
Á vista dos resultados expostos, a primeira conclusión que cómpre extraer é que a
metade dos investigadores e investigadoras en comunicación das universidades galegas e
portuguesas está presente en redes sociais académicas, concretamente en Academia.edu e/ou
ResearchGate, sendo a presenza galega algo superior á portuguesa, lixeiramente por riba do
50% en Galicia e lixeiramente por baixo en Portugal. En todo caso, é unha realidade coa que
conviven xa un elevado número de membros do persoal PDI destas universidades.
Destaca tamén a presenza en ambas redes ao mesmo tempo, non só nunha delas,
opción pola que se decantan en xeral a metade dos individuos que teñen presenza nesas redes,
pero hai que destacar que este é un fenómeno moito máis habitual en Portugal que en Galicia,
onde a opción preferente é estar presente só nunha das redes.
Distinguindo entre elas, Academia.edu é a rede que xunta ao maior número de
investigadores galegos e portugueses en comunicación, aínda que a súa importancia é maior en
Galicia que en Portugal, onde ResearchGate conta con case tantos usuarios dese campo como
Academia.edu, algo favorecido, en certo modo, polo feito comentado desa querenza lusa de
estar presente nas dúas redes á vez.
Se se pon o foco no sexo dos investigadores, as mulleres conta cunha maior presenza
que os homes nas redes académicas, tanto en Galicia como en Portugal. Son as que máis están
en termos xerais e as que maioritariamente optan tamén por estar presentes nas dúas redes ao
mesmos tempo. Tanto Academia.edu como ResearchGate contan con máis mulleres que homes
nos datos globais e máis en Portugal; en Galicia os homes superan ás mulleres en ResearchGate,
aínda que haxa máis homes en Academia.edu que nesta última rede.
Destaca tamén o comportamento desigual das mulleres en Galicia e en Portugal. Ao
Norte do Miño as mulleres optan claramente por Academia.edu, pero ao Sur a rede preferida
para elas e ResearchGate, a diferenza do que acontece cos homes, que prefiren Academia.edu
en ambos territorios.
A presente investigación analiza simplemente a presenza ou non nas redes sociais
académicas dos investigadores en comunicación das universidades galegas e portuguesas. Isto
é o paso máis básico que se pode dar, estar ou non estar, pero tan importante como iso é analizar
se eses perfís contan ou non con actividade, é dicir, se están actualizados, se teñen un volume
importante de papers subidos, cantas lecturas ou descargas teñen estes, a cantos investigadores
segue a un usuario ou cantos o seguen a él. En definitiva, se esa persoa ademais de crear un
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perfil nunha rede social nun momento puntual, úsao realmente, posto que da análise realizada
para este estudo intúese que unha parte dos perfís teñen escasa actividade. Este terá que ser,
sen dúbida, o obxecto de futuras investigacións sobre este mesmo asunto, a fin de lograr unha
visión máis precisa da presenza e actividade nestas redes sociais científicas dos investigadores
en comunicación galegos e portugueses.
De calquer xeito, o certo é que as redes sociais xeralistas e académicas poden contribuir
a consolidación das conexións do capital social e intelectual da lusofonía, poñendo en contacto
os investigadores que conformamos o espazo galego, portugués e brasileiro e contribuindo o
intercambio de experiencias e contribucións académicas de interés común no intercambio de
saberes e a defensa do noso idioma, identidade e diversidade, alén das fronteiras que as limitan.
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Resumo
“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano”
é um projeto de investigação de pós-doutoramento que está a ser desenvolvido em Portugal,
Espanha e Brasil, com o objetivo de fomentar a prática qualificada de trabalho em rede de
profissionais e de organizações do setor cultural português. Cultural Cooperation Networks –
Creative Laboratory (2CN-CLab) é um laboratório criativo descentralizado que foi criado no
final de 2015 no âmbito do projeto com o intuito de promover a discussão crítica e construtiva
sobre as redes de cooperação cultural. O 2CN-CLab desenrolou-se, de forma experimental, no
ano de 2016, em Portugal e Espanha. No presente artigo vai apresentar-se sinteticamente a
avaliação que foi efetuada ao 2CN-CLab 2016 com base na análise dos resultados de um
inquérito por questionário que foi aplicado no final de treze das quinze ações realizadas,
avaliação essa que concorreu para que fossem implementadas alterações ao 2CN-CLab 2017.
Palavras-chave: 2CN-CLab, Cooperação Cultural, Laboratório Criativo, Redes Culturais
Abstract
“Transnational Cultural Cooperation Networks: European Portuguese, Lusophone and IberoAmerican” is a postdoctoral research project being developed in Portugal, Spain and Brazil,
aiming to foster the qualified practice of networking professionals And organizations from the
Portuguese cultural sector. Creative Cooperation (2CN-CLab) is a decentralized creative
laboratory that was created in late 2015 within the framework of the project to promote a
critical and constructive discussion on cultural cooperation networks. The 2CN-CLab was
developed experimentally in 2016 in Portugal and Spain. In the present article, the evaluation
that was made to the 2CN-CLab 2016 will be presented, based on the analysis of the results of
a questionnaire survey that was applied at the end of thirteen of the fifteen actions carried out,
which contributed to the implementation of changes To 2CN-CLab 2017
Key-words: 2CN-CLab, Cultural Cooperation, Creative Lab, Cultural Networks
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1. Nota introdutória
Nos últimos anos a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável tem sido
sublinhada reiteradamente (e.g., Centre for Strategy and Evaluation Services, 2010;
International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, Committee on culture of the
world association of United Cities and Local Governments International Federation of
Coalitions for Cultural Diversity & Culture Action Europe, 2013; Espíndola, 2014; União
Europeia, 2012) e as redes, enquanto estruturas organizacionais policentradas caracterizadas
pela horizontalidade do processo de comunicação interno, têm sido encaradas como um dos
contextos privilegiados para fomentar a cooperação (e.g., Carneiro et al, 2007; Castells, 2005;
Conference of European Cross‐border and Interregional City Networks & Association of
European Border Regions, 2012; Veiga, 2014). Não obstante, a recorrente ausência de
estratégias consistentes, nomeadamente no que concerne à estratégia de comunicação, tem
concorrido para que as redes de cooperação cultural não sejam uma prática ancorada (e.g.,
Garcia, 2014; KEA European Affairs, 2012; Polácek, 2007; União Europeia, 2014), de tal forma
que as prioridades do Programa Europa Criativa para o período 2014-2020 voltam a sublinhar
a importância de apostar no trabalho em rede para se reforçar os setores culturais e criativos
europeus (Regulamento (EU) Nº 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2013).
Por tudo isto, considerou-se pertinente e relevante desenhar um projeto de
investigação que, inspirado no politeísmo metodológico e na importância de articular
preocupações académicas com uma exigência de intervenção cívica que os Estudos Culturais
encerram, procurasse intervir sobre as redes de cooperação cultural transnacionais a partir da
realidade portuguesa.
Um projeto cujas dimensões analíticas articulassem contributos quantitativos
provenientes, por exemplo, da análise de redes sociais ou da auditoria de comunicação, com
contributos qualitativos provenientes, por exemplo, de um levantamento de dimensão
expressiva das redes.
Um projeto que, de forma muito genérica, visasse, através do diagnóstico de fatores
críticos de sucesso do processo de comunicação no seio de redes e entre redes, potenciar o
trabalho em rede desenvolvido no setor cultural português nos contextos nacional, europeu,
lusófono e ibero-americano.
E foi assim que surgiu “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal
europeu, lusófono e ibero-americano”, com o objetivo principal de fomentar práticas
qualificadas de trabalho em rede de profissionais e de organizações do setor cultural português,
apoiando a aquisição de aptidões, competências e conhecimentos que concorram para facilitar
o acesso mais generalizado às oportunidades profissionais, para promover a cooperação
cultural nacional e transnacional e, em última instância, para reafirmar o papel central que a
cultura pode ter para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo que a Europa tanto
anseia.
2. Convocação sintética do programa de trabalhos
Com o argumento que acabou de se apresentar, em setembro de 2014 o projeto foi
submetido ao Concurso para a atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento e PósDoutoramento promovido pela FCT, para ser desenvolvido no CECS-UM (Portugal), na FCC-USC
(Espanha) e na ECA-USP (Brasil), e em janeiro de 2015 o projeto foi selecionado para apoio.
Não obstante o projeto ter sido globalmente muito bem avaliado, a verdade é que o júri
considerou que alguns aspetos do programa de trabalhos a desenvolver não estavam
totalmente conseguidos e, por isso, considerámos na altura que deveria iniciar-se
imediatamente uma fase preparatória a fim de colmatar as falhas detetadas.
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Foi no âmbito da fase preparatória, que decorreu de fevereiro a junho de 2015, que se
considerou oportuno criar uma plataforma na internet de livre acesso que funcionasse
inicialmente como uma ferramenta para a compilação e a divulgação de material que fosse
sendo recolhido sobre a temática das redes culturais, e que, a médio prazo, se fosse
transformando num espaço de referência no que concerne à promoção da discussão e da
produção científicas sobre temas relacionados com a gestão de redes de cooperação cultural
transnacionais.
Assim, na data em que se deveriam ter iniciado os trabalhos do projeto, julho de 2015,
foi disponibilizado na internet o espaço www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com e
criado um formulário eletrónico para permitir o registo voluntário de redes culturais: fruto
deste trabalho é possível acompanhar em tempo real a evolução do projeto e no final de 2016
já estavam registadas mais de 1000 organizações nacionais e transnacionais que são, ou
consideram que são, redes culturais.
No que concerne ao programa de trabalhos, para se atingir o objetivo principal
enunciado para o projeto de investigação foram definidos cinco objetivos específicos: 1)
Estudar os principais modelos internacionais de redes de cooperação cultural, com especial
atenção aos contextos europeu, lusófono e ibero-americano, procurando identificar, a partir um
conjunto de boas práticas, os modelos mais adaptados à realidade portuguesa; 2) Mapear as
redes culturais existentes em Portugal; 3) Analisar as relações, internas e externas,
estabelecidas nas redes de cooperação cultural nacionais identificadas; 4) Analisar o processo
e a estratégia de comunicação das redes de cooperação cultural nacionais identificadas; e 5)
Identificar um conjunto de condições consideradas como fundamentais para o estabelecimento
de um ambiente potenciador para a promoção de redes de cooperação cultural em contexto
nacional e para a participação dos profissionais e das organizações do setor cultural português
em redes transnacionais.
Para se atingirem os objetivos específicos enunciados foi desenhado o plano de
trabalhos sintetizado na figura 1 e que integra as seguintes tarefas macro: 1) Boas Práticas
Internacionais de Redes de Cooperação Cultural Transnacionais; 2) Redes Culturais
Portuguesas; 3) Densidade e Expressividade das Redes de Cooperação Cultural Portuguesas; e
4) Dinâmica e Transnacionalidade para as Redes de Cooperação Cultural.
Figura 1. Mapa de Tarefas do Projeto de Investigação
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A articulação entre as tarefas e os objetivos da investigação encontra-se sintetizada na
figura 2:
Figura 2. Articulação entre Tarefas e Objetivos do Projeto de Investigação

Porque um projeto se pretende que este processo de investigação seja participativo, ao
longo dos seis anos do projeto serão dinamizados, nacional e internacionalmente, momentos
de partilha e de discussão sobre o trabalho que vai sendo desenvolvido. Assim sendo, o plano
de trabalhos integra a realização de três Congressos Internacionais: o primeiro decorreu em
Portugal no ano de 2016, o segundo decorrerá em Espanha no ano de 2018 e o terceiro no Brasil
no ano de 2020.
3. A criação do 2CN-Clab
Paralelamente aos encontros científicos previstos no programa de trabalhos, em
fevereiro de 2015 iniciou-se uma prática que se considera da maior importância para o sucesso
da investigação e que está relacionada com a participação em eventos científicos, mas também
em eventos de outra natureza, que possam de alguma forma ser pertinentes para a investigação.
Na sequência das Jornadas Doutorais em Estudos Culturais que ocorreram no final de
outubro de 2015 na Universidade do Minho, tornou-se nítido que seria relevante e pertinente
a criação, no âmbito do projeto, de um espaço itinerante que permitisse que a discussão sobre
a temática das redes culturais fosse mais próxima dos profissionais e das organizações do setor
cultural, possibilitando desta forma uma participação mais ativa no projeto dos seus principais
destinatários. Um espaço que promovesse a experimentação de formas de discussão e
intervenção que concorresse, efetivamente, para uma mudança do paradigma vigente. Um
espaço que, de formas diversas, procurasse novas abordagens para problemas velhos.
E foi assim que surgiu o 2CN-CLab.
Em linha com o objetivo principal do projeto de investigação, o 2CN-CLab visa
promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma,
sensibilizar os envolvidos para a participação qualificada em organizações desta natureza.
Tendo em consideração o público-alvo, considerou-se que, para a implementação do 2CN-CLab,
o mais adequado seria realizar inicialmente ações de curta duração (um dia no máximo),
utilizando uma abordagem informal, exploratória e transdisciplinar, para, posteriormente,
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realizar ações mais prolongadas no tempo aplicando metodologias inspiradas na investigaçãoação.
4. A organização do 2CN-CLab 2016
Em novembro de 2015 decidiu-se que o 2CN-CLab deveria iniciar-se o mais
rapidamente possível e, porque o ano de 2016 integrava um período de atividades em Santiago
de Compostela, tornou-se óbvio que o ano experimental deveria desenrolar-se em Portugal e
Espanha.
Não obstante não se ter definido um formato específico de ações a desenvolver,
estabeleceu-se como meta a realização de doze ações no primeiro ano (uma ação por mês). Uma
vez que o projeto tinha origem na academia e que só havia dois meses para desenhar todo ano
de atividades, optou-se por privilegiar a procura parceiros para o desenvolvimento do 2CNCLab 2016 dentro da academia – sublinha-se no entanto que, como se poderá observar nesta
secção de apresentação da metodologia aplicada para a conceção e organização das ações,
foram criados mecanismos para garantir participação de profissionais e de organizações do
setor cultural no 2CN-CLab 2016, pelo menos no que concerne à partilha das suas experiências
de trabalho em rede.
Com este pano de fundo, identificou-se, dentro da rede de contactos do CECS-UM
(Portugal) e da FCC-USC (Espanha), um conjunto de instituições de ensino superior,
portuguesas e espanholas, que poderiam estar interessadas em associar-se ao projeto. A
proposta para se associaram ao 2CN-CLab 2016, através da dinamização de uma ação de curta
duração, em que o tema, o formato e os destinatários estavam completamente em aberto, desde
que enquadrados na grande área do projeto, foi lançada a vinte instituições. A recetividade
excedeu largamente as expectativas, tendo sido agendado um total de dezoito ações: como é
natural o tempo de resposta das várias instituições e parceiros envolvidos foi variando fazendo
com que o calendário das ações e os respetivos programas fossem sendo atualizados e fechados
ao longo do ano. Regista-se que por motivos vários, três das dezoito ações não se realizaram em
2016 tendo sido adiadas para 2017.
A construção dos programas de cada uma das ações do 2CN-CLab 2016 ocorreu de
forma colaborativa entre a equipa do projeto e as entidades copromotoras: depois de proposto
o tema pela entidade copromotora e validado pela equipa do projeto, a proposta de
intervenientes tinha que ser feita de forma equitativa pela entidade copromotora e pela equipa
do projeto, tendo que incluir, obrigatoriamente, membros da academia e do setor cultural e
criativo.
Não sendo objetivo do 2CN-CLab a criação de uma rede, considerou-se que o 2CN-CLab
poderia ser uma oportunidade para se irem tecendo redes entre os diferentes intervenientes e
organizações, por isso a equipa do projeto tentou que alguns dos elementos participassem em
diversas ações.
No que concerne ao local de realização das ações tentou-se que algumas ocorressem
fora das instalações académicas, tentando desta forma incrementar a participação de
profissionais e organizações do setor cultural: fruto desta opção conseguiu-se realizar ações no
Museu Municipal Arlindo Teixeira Lopes, no Madrid International Lab e no gnration.
O plano de divulgação desenhado para o 2CN-CLab 2016 assentou nas premissas que
se seguem: 1) a equipa do projeto deveria ficar responsável pela divulgação, no seu espaço na
internet e junto dos outros copromotores, o calendário das ações e os respetivos programas à
medida que eles fossem sendo fechados; 2) a equipa do projeto deveria ficar responsável por
produzir e enviar eletronicamente para cada uma das entidades copromotoras o material de
divulgação (cartaz, desdobrável e folha de sala) da sua ação de forma a haver coerência gráfica
em todo o material produzido; 3) as entidades copromotoras deveriam ficar responsáveis pela
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divulgação da respetiva ação pelos meios que considerassem mais adequados e junto dos
potenciais interessados (docentes, investigadores e profissionais do setor cultural da região).
Como último aspeto a salientar na organização do 2CN-CLab 2016, regista-se que o
2CN-CLab 2016 usufruiu do apoio técnico à produção por parte da Dois Pontos Associação
Cultural – que disponibilizou um elemento da sua equipa para apoiar a implementação no
terreno de todas as ações que se realizaram –, mas que em termos orçamentais todo plano de
atividades do 2CN-CLab 2016 foi desenvolvido sem qualquer tipo apoio financeiro específico.
Este último aspeto é particularmente relevante para um projeto que se foca na cooperação
cultural uma vez que a realização do 2CN-CLab 2016 nas condições em aconteceu é per si um
exemplo prático de cooperação cultural em múltiplos aspetos, nomeadamente em aspetos
práticos: sempre que necessário os intervenientes responsabilizaram-se pelas suas despesas
de deslocação e de alojamento; e as entidades copromotoras asseguraram sempre os aspetos
logísticos necessários para a realização das ações.
5. Balanço do 2CN-CLab 2016
Foi este o pano de fundo que permitiu a realização das quinze ações, diversificadas na
tipologia e na temática, do 2CN-CLab 2016 que se encontram sintetizadas na tabela 1.
Tabela 1. Ações realizadas no âmbito do 2CN-CLab 2016
1ª Ação, 13 de janeiro
Seminário-Almoço: Cooperação e inovação para Boas Práticas
Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal
2ª Ação, 18 de fevereiro
Tertúlia Dialógica: Cooperação e Cooperativismo
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto, Portugal
3ª Ação, 11 de março
Simpósio: Redes de Cooperação Cultural como Espaços de Desenvolvimento
Faculdade de Comunicação, Universidade de Sevilha, Espanha
4ª Ação - 14 a 17 de março
Reuniões: 2CN-CLab em Espanha
Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade Santiago de Compostela,
Espanha
5ª Ação, 6 de abril
Seminário: A Máscara em Trás-os-Montes – rituais do solstício de Inverno
Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes
Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela, Instituto
Politécnico de Bragança, Portugal
6ª Ação, 15 de abril
Tertúlia Dialógica: Comunicação, Poder e Contrapoder na Sociedade em Rede
Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação, Universidade de Valencia, Espanha
7ª Ação, 22 de abril
Seminário: Experiências Ibéricas de Redes Culturais e Criativas
Madrid International Lab
Universidade Rei Juan Carlos, Espanha
8ª Ação, 16 de maio
Aula-Debate: Boas Práticas Internacionais de Redes de Cultura
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve, Portugal
9ª Ação, 14 de junho
Encontro: Animação Sociocultural como forma de Cooperação Cultural
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Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico Leiria, Portugal
10ª Ação, 5 de Julho
Mesa-redonda: Internacionalização, Direitos Culturais e Cooperação
Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal
11ª Ação, 12 de agosto
Café Cultural: Crowdfunding e Cowork no Setor Cultural
gnration
Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Portugal
12ª Ação, 16 de setembro
Encontro: Criatividade na formação de Redes Culturais
Faculdade de Ciências Sociais e da Comunicação, Universidade de Vigo, Espanha
13ª Ação, 16 de outubro
Seminário: Mediação Cultural – A rádio nas práticas culturais dos jovens
Faculdade de Comunicação, Universidade Pontifícia de Salamanca, Espanha
14ª Ação, 30 de novembro
Mesa-redonda: Comunicação e Divulgação de Ciência em Rede
Universidade Católica Portuguesa, Portugal
15ª Ação, 16 de dezembro
Seminário: Experiências Transfronteiriças de Cooperação Cultural
Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade Santiago de Compostela,
Espanha
Uma vez que um dos focos do projeto de investigação é a transnacionalidade, sempre
que possível incluíram-se nos programas das ações membros de, pelo menos, dois países
diferentes, sendo que nem sempre foram dos países onde decorreu o ano experimental – nas
quinze ações do 2CN-CLab 2016 intervieram académicos e profissionais do setor cultural e
criativo originários do Brasil, Espanha, Itália, México, Polónia e Portugal.
Sobre a participação de intervenientes de pelo menos dois países em cada uma das
ações, regista-se e encara-se com naturalidade o facto de se terem realizado em Portugal as
únicas três ações – a 2ª Ação, a 5ª Ação e a 8ª Ação – que só tiveram intervenientes de um único
país. Este facto está relacionado, essencialmente, com as características das ações em causa –
na 2ª Ação promoveu-se uma Tertúlia Dialógica moderada por uma investigadora da entidade
copromotora depois do visionamento do filme Linha Vermelha de José Filipe Costa e na 8ª Ação
uma aula-debate conduzida por um elemento da equipa do projeto e por uma profissional do
setor cultural e criativo indicada pela entidade copromotora. No caso da 5ª Ação, não obstante
a temática ser transfronteiriça, não foi possível, por motivos vários, incluir um representante
para partilhar a visão espanhola sobre a Máscara Ibérica.
No que concerne à oportunidade de tecer de rede entre os intervenientes, a análise dos
programas de cada uma das ações que se encontram no espaço na internet do projeto permite
observar inequivocamente que houve vários intervenientes que se foram cruzando em diversas
ações. A título meramente ilustrativo sublinha-se que uma representante do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, entidade que acolheu em janeiro a 1ª Ação, participou na 3ª
Ação, que decorreu em março na Universidade de Sevilha, e que outra participante na 3ª Ação
decidiu acolher na sua entidade a 10ª Ação do 2CN-CLab 2016. Sobre a colaboração entre
intervenientes no 2CN-CLab na sequência da sua participação numa das ações que ocorreu no
ano 2016, regista-se que foi fruto do contacto efetuado entre as representantes da DINAMO 10
e do Município de Loulé na 7ª Ação que ocorreu em Madrid no mês de abril, que, em setembro,
foi efetuada a apresentação em Loulé do trabalho desenvolvido pela DINAMO 10.
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Para a avaliação do 2CN-CLab 2016 foram realizadas notas de campo de cada uma das
ações e foi criado um inquérito por questionário, que foi aplicado a todos os participantes no
final das ações, de forma a identificar aspetos a melhorar e implementar os ajustes necessários.
Por motivos diversos, nomeadamente a tipologia das ações, não se considerou adequado a
implementação de questionário na 4ª Ação e na 11ª Ação.
Assim, no balanço do 2CN-CLab 2016 que aqui se apresenta sinteticamente, a avaliação
foi efetuada com base na análise dos resultados do inquérito por questionário que foi aplicado
no final de treze das quinze ações realizadas. O número total de participantes nestas ações foi
de 444 indivíduos, sendo que desta população foram recolhidos 278 questionários validados,
correspondendo a taxa de resposta de 62,8% do total dos inquiridos e apresentando uma
margem de erro de 3,6%. Regista-se que 15 questionários foram validados apesar de não
estarem completamente preenchidos.
Apesar de não se ter definida uma meta a atingir no que concerne ao número total de
participantes, a verdade é que se registou uma adesão positiva, uma vez que houve 444
participantes, correspondendo a uma taxa de ocupação de 55,8% dos 796 lugares disponíveis
nas salas onde decorreram.
Gráfico 1. Número de participantes nas 13 ações avaliadas do 2CN-CLab 2016
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O gráfico 1 permite perceber que a lotação das salas foi, como seria de esperar, muito
diversificada. Em termos absolutos a 9ª Ação foi a que teve um maior número de participantes,
86, mas em termos relativos foi a 5ª Ação a que teve uma taxa de ocupação mais elevada, com
a ocupação da totalidade dos lugares disponibilizados na sala onde decorreu a ação.
No que concerne ao número de questionários validados, a 1ª Ação foi a que, em termos
absolutos, contribuiu mais para os dados que aqui se apresentam, com 56 questionários
preenchidos, mas em termos relativos foi novamente a 5ª Ação que mais contribuiu, com uma
taxa de resposta de 88,9% dos participantes na ação.
Feito que está o balanço do número total de participantes e do número de
questionários validados, importa agora lançar um olhar mais profundo no questionário.
O questionário aplicado tinha três secções: a primeira com uma pergunta para aferir a
ocupação dos participantes em função de cinco opções possíveis (Estudante; Professor;
Investigador; Profissional do Setor Cultural e Criativo; e Outro); a segunda secção com uma
questão onde se solicitava aos inquiridos para avaliarem, através de uma escala de seis opções
(Excelente; Bom; Suficiente; Insuficiente; Mau; Péssimo), a ação em que participaram em função
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de oito categorias (sete indicadas – Nível de Satisfação Geral; Organização; Logística;
Divulgação da Ação; Pertinência da Temática; Metodologia Aplicada; Qualidade dos Oradores –
e uma opção em aberto em que os inquiridos podiam colocar uma categoria que considerassem
relevante e que não estivesse contemplada nas opções anteriores), e com um espaço onde os
inquiridos podiam colocar observação e sugestões de melhoria; a terceira secção para recolher
dados básicos sobre os inquiridos (Idade; Filiação Institucional; País). De realçar que no balanço
que aqui se apresenta não se vão apresentar os dados referentes às observações e sugestões de
melhoria da segunda secção por terem sido residuais, nem os dados da terceira secção por não
se considerarem particularmente relevantes para a presente discussão.
O gráfico 2 sintetiza a ocupação dos participantes e revela de forma inequívoca que os
estudantes constituíram, como seria de esperar uma vez que doze das quinze ações decorreram
em instituições de ensino superior, a maioria dos participantes nas ações do 2CN-CLab 2016 e
que, lamentavelmente, os profissionais do setor cultural e criativo estiveram em minoria.
Gráfico 2. Percentagem agregada da ocupação dos participantes nas 13 ações avaliadas do
2CN-CLab 2016
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Sobre os estudantes realça-se que a maioria frequentava cursos de 1º, 2º e 3º ciclo de
áreas, direta ou indiretamente, relacionadas com o setor cultural e criativo, como Artes,
Arqueologia, Comunicação, Gestão Cultural, Intervenção e Animação Artísticas, Património
Cultural e Turismo. Assim sendo, considera-se que foi dado um primeiro passo no âmbito do
projeto para sensibilizar os futuros profissionais do setor para a importância da cooperação e
do trabalho em rede no setor cultural.
Sobre a participação de profissionais do setor cultural e criativo, convém sublinhar que
na análise dos dados se decidiu incluir na categoria “outra”, para além dos inquiridos que
selecionaram a opção “outra”, os inquiridos que assinalaram várias opções nesta questão do
inquérito. Como a maioria dos inquiridos nesta situação colocaram como uma das opções
“profissional do setor cultural e criativo”, a percentagem real de profissionais do setor cultural
e criativo pode ser considerada como a segunda categoria mais elevada com cerca de 15% dos
participantes.
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Gráfico 3. Dados agregados da avaliação do 2CN-CLab 2016 nas sete categorias indicadas no
questionário
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O gráfico 3 compila os dados agregados referentes à avaliação efetuada pelos
participantes nas sete categorias indicadas no questionário distribuído no final das treze ações
avaliadas. Regista-se que como nos 278 questionários validados só quatro incluíram a opção
aberta de avaliação preenchida não se considerou relevante incluir os dados no gráfico com os
dados agregados.
A análise do gráfico 3 permite concluir de forma inequívoca que a avaliação do 2CNCLab 2016 foi francamente positiva: 90,6% dos participantes avaliou positivamente o 2CNCLab 2016 em todas as categorias; 68% dos participantes avaliou com excelente ou bom todas
as categorias; cinco das sete categorias avaliadas foram consideradas por mais de 90% dos
participantes como excelentes ou boas; e 98,6% dos participantes tiverem um nível de
satisfação geral positivo (91,6% dos participantes teve um excelente ou bom nível de satisfação
geral).
O gráfico 3 permite-nos concluir que o processo de organização do 2CN-CLab 2016
pode ser considerado como adequado uma vez que, em função da sua participação, 93,4% dos
participantes consideraram-na como excelente ou boa. Diretamente relacionado com o
processo de organização do 2CN-CLab 2016, salienta-se que 96% dos participantes avaliaram
com excelente ou bom a qualidade dos oradores.
A opção pela utilização de uma abordagem informal, exploratória e transdisciplinar,
também pode ser considerada como adequada uma vez que a metodologia foi avaliada como
excelente ou boa por 92% dos participantes. Realça-se no entanto que, apesar de ser residual
(menos de 1% da totalidade de participantes no 2CN-CLab 2016), a categoria metodologia foi a
única avaliada com péssimo por alguns dos participantes. Um olhar para os dados desagregados
permite concluir que foram 7% dos participantes na 13ª Ação que avaliaram com péssimo a
metodologia, assim sendo torna-se importante apresentar de forma mais profunda os dados
referentes a essa ação.
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Gráfico 4. Avaliação da 13ª Ação do 2CN-CLab 2016 nas sete categorias indicadas no
questionário
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O gráfico 4 revela que 4% dos participantes avaliaram a 13ª Ação negativamente em
todas as categorias e este facto é particularmente relevante pois comparando com as outras 12
ações avaliadas observa-se que esta foi a única em que houve participantes a avaliar
negativamente a totalidade das categorias. Sublinha-se que os outros dados recolhidos sobre a
ação não são conclusivos sobre a causa desta avaliação negativa uma vez que o único aspeto
que se salienta nesta ação está relacionado com a lotação do espaço e o número de participantes
– dos 180 lugares disponíveis na sala, 118 não foram ocupados. Tirando este aspeto, que se
considera meramente logístico, todos os outros indicadores, nomeadamente os incluídos nas
notas de campo da ação, não permitiam prever este resultado na avaliação desta ação. Tendo
em consideração que a pertinência da temática foi a categoria pior avaliada nesta ação, pode
concluir-se que, eventualmente, alguns dos participantes nesta ação poderiam não ter
particular interesse nas temáticas relacionadas com Mediação Cultural – A rádio nas práticas
culturais dos jovens. Apesar destas considerações sobre a 13ª Ação, que decorreu na
Universidade Pontifícia de Salamanca, é importante não esquecer que 88% dos participantes a
avaliaram positivamente em todas as categorias.
Regressando ao gráfico 3, mas continuando na categoria pertinência da temática,
relembra-se que cada ação teve uma temática específica proposta pela entidade copromotora,
que depois foi enquadrada na grande área do projeto. Assim sendo, é particularmente relevante
para aferir a pertinência do projeto o facto de 90,2% da totalidade dos participantes no 2CNCLab 2016 ter avaliado com excelente ou bom a pertinência da temática da ação em que
participaram.
O gráfico 3 também permite concluir de forma inequívoca que a divulgação foi a
categoria avaliada mais negativamente, com 9,8% dos participantes a considerarem-na como
insuficiente ou má e 22,6% a avaliarem-na apenas como suficiente, assim torna-se importante
perceber como foram avaliadas as treze ações do 2CN-CLab 2016 nesta categoria.
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Gráfico 5. Avaliação da categoria divulgação nas 13 ações do 2CN-CLab 2016
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Uma das evidências que o gráfico 5 revela é que nove das treze ações realizadas tiveram
participantes que consideraram a divulgação negativa. Sobre a divulgação julga-se digno de
registo que em termos metodológicos se definiu que antes da realização de cada uma das ações
se deveria fazer uma observação dos espaços na internet, nomeadamente nas redes sociais, das
entidades copromotoras e das organizações intervenientes de forma a identificar como a
respetiva ação estava a ser divulgada; e que, para aferir a forma como estava a ser divulgada
cada ação no local onde decorria, a equipa de projeto fez uma visita aos locais de realização na
véspera de cada ação permitindo observar no terreno a existência de material de divulgação.
As notas de campo das treze ações revelam que, não raras vezes, não havia nenhuma referência
à realização nos espaços na internet das entidades copromotoras e das organizações
intervenientes, nem havia material de divulgação disponível nos locais de realização das ações.
Como é evidente há outras formas de divulgação, no entanto, as evidências apresentadas podem
ter concorrido para que 44,2% dos lugares disponíveis nas salas onde decorreram as ações
tivessem ficado desocupados.
O gráfico 5 revela que a divulgação da 3ª Ação foi considerada como excelente por
100% dos participantes. A realidade é que esta foi uma ação especial uma vez que foi
enquadrada no I Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, que decorreu na
Universidade de Sevilha, e, como é evidente, a divulgação da ação do 2CN-CLab usufruiu da
divulgação do congresso. Salienta-se no entanto que a 10ª Ação também foi enquadrada num
congresso internacional e, nesse caso específico, houve 9% dos participantes que avaliaram a
negativamente a divulgação.
Neste balanço do 2CN-CLab 2016 sublinha-se ainda que, com base nos dados
referentes a todas as ações ficou nítido que a 3ª Ação foi a avaliada mais positivamente: cinco
das sete categorias foram avaliadas por 100% dos participantes com excelente e as outras duas
categorias a serem avaliadas com excelente por parte de 88% dos participantes e com bom por
parte de 12% dos participantes. Regista-se ainda que foi nesta ação em que um dos
participantes preencheu a opção aberta de avaliação, sendo que neste caso o inquirido
considerou que a empatia na sala foi excelente, e que foi fruto desta ação que foi agendada 10ª
Ação na Universidade Portucalense Infante D. Henrique.
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6. Impacto do balançõ do 2CN-clab 2016 no 2CN-CLab 2017
Em primeiro lugar realça-se que o balanço que aqui se convocou foi a confirmação de
um avaliação intercalar efetuada ao 2CN-CLab 2016 em junho de 2016 e que permitiu que, em
julho de 2016, se iniciassem as reuniões preparatórias do 2CN-CLab 2017.
Não obstante o balanço do 2CN-CLab 2016 ter sido globalmente positivo, depois de
ouvidas algumas organizações que operam no setor cultural em Portugal, conclui-se que seria
importante continuar a desenvolver ações da tipologia das desenvolvidas em 2016, mas,
paralelamente, realizar ações mais complexas, como Jornadas (Territoriais ou Temáticas) 2CNCLab ou Programas de Formação-Ação.
Assim sendo, pode afirmar-se que genericamente o impacto do balanço do 2CN-CLab
2016 concorreu para que se tenha decidido operar quatro alterações fundamentais no 2CNCLab 2017.
A primeira alteração a implementar está relacionada com o plano de divulgação das
ações que deve passar a ser coordenado de forma mais presente pela equipa do projeto – desta
forma vai tentar colmatar-se a pouca eficácia do plano desenhado e implementado para o 2CNCLab 2016. Os dados dos questionários, os dados das notas de campo e a eficácia da divulgação,
que também pode ser medida pela adesão às ações, concorreram para que se decidisse que o
plano de divulgação do 2CN-CLab 2017 tivesse que ser repensado. É inequívoco que as
entidades copromotoras continuarão a ter um papel fundamental junto da divulgação dos
agentes locais, no entanto uma das funções da equipa do projeto tem que passar pela
sensibilizar de todos os envolvidos para a importância da divulgação, atempada e adequada,
das ações junto dos potenciais interessados.
A segunda alteração está relacionada com as entidades que, juntamente connosco,
organizarão as ações que devem passar a ser, essencialmente, organizações, públicas ou
privadas, do setor cultural – desta forma julga-se que será possível incrementar
substantivamente o número de participantes que sejam profissionais do setor cultural. É
evidente que as instituições de ensino superior continuarão a ser um eixo fundamental em todo
este processo, no entanto é importante que o contexto onde decorrem as ações deixe de ser
eminentemente académico e passe a ser eminentemente cultural, ou seja, que passem a ser
contextos que os profissionais do setor cultural frequentam com mais familiaridade durante o
exercício das suas atividades culturais.
A terceira alteração está relacionada com a temática específica de cada uma das ações
que deve, logo na fase de conceção, ser articulada com a temática das outras ações a decorrer
nesse ano – desta forma vai ser possível um maior cruzamento e complementaridade entre as
diferentes ações. Esta alteração é particularmente importante, e na realidade estava pensada
desde o início da conceção do 2CN-CLab mas em 2015 estávamos cientes que ela só poderia ser
implementada em 2017 uma vez que é só nessa altura é que o conceito de cultura seria fechado
no âmbito do projeto de investigação. Porque se pretendia na primeira fase do projeto práticas
que, apesar de poderem não se enquadrar no conceito de cultura tal como ele vai ser
operacionalizado a partir de janeiro de 2017, pudessem servir como exemplos a ter em
consideração ao longo de todo o projeto, decidiu-se que em julho de 2015 se deveria utilizar o
conceito de Setores culturais e criativos tal como ele que é apresentado no Programa Europa
Criativa (Regulamento (EU) Nº 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2013). A
partir de janeiro de 2017 a operacionalização do conceito de cultura no âmbito do projeto é
efetuada com base na “Conta Satélite da Cultura – 2010-2012. Notas ” (Instituto Nacional de
Estatística, 2016) que se inspirou no “European Statistical System Network on Culture, Final
Report” (ESSnet-Culture Project, 2012).
A quarta e última alteração está relacionada com a duração mínima de cada ação que
deve aumentar para dois dias, devendo ainda ser criadas ações de continuidade – desta forma
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vai ser possível conhecer mais profundamente a realidade das redes culturais, nomeadamente
através de visitas técnicas a diferentes organizações culturais e vai ser possível realizar
programas específicos de avaliação de redes existentes e, se se justificar, de acompanhamento
ao desenho e à implementação de projetos culturais em rede. Esta alteração está relacionada
com a implementação de Jornadas 2CN-CLab e programas de Formação-Ação. Sobre as Jornadas
2CN-CLab, que genericamente foram intituladas de “Cultura, Cooperação e Redes”, considerouse adequado que tivessem a duração de dois dias, sendo que as Jornadas Territoriais deverão
ter como fio condutor as práticas de trabalho em rede num determinado território e as Jornadas
Temáticas deverão ter como foco o trabalho em rede num domínio específico do setor cultural.
Os Programas de Formação-Ação “Redes Culturais: Cooperação e Internacionalização” deverão
ser programas que, apesar de já terem uma estrutura pré-definida, serão desenhados
especificamente em função das necessidades dos contextos onde vão ser implementados.
A terminar este balanço do 2CN-CLab 2016, e porque este é um processo e projeto em
construção, a equipa de “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu,
lusófono e ibero-americano” desafia os profissionais e as organizações públicas e privadas que,
direta ou indiretamente, operam no setor cultural a associarem-se ao 2CN-CLab.
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Resumo
A gobernanza vén de instalarse como sistema de toma de decisións baseado no consenso e a
horizontalidade para desprenderse dos antigos modelos baseados na unilateralidade. Este
concepto é sinónimo de bo goberno e adecuada xestión e, en consecuencia, esixe da
colaboración e o intercambio entre as distintas partes afectadas.
No caso das radiotelevisións de servizo público, a gobernanza afecta aos propios entes, ás
administracións que as financian e as audiencias que reciben o servizo. As redes sociais son os
espazos creados para promover a actividade da cidadanía, nun plano de igualdade, nos que
ademais se propicia a conversa mediática directa, sen intermediarios, entre as organizacións e
as persoas.
O obxectivo desta comunicación é coñecer as sinerxias entre os modelos de gobernanza e o uso
dos medios sociais nas radiotelevisións de servizo público dos países do espazo lusófono, é
dicir, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bisáu, Mozambique, Portugal, Santo Tomé, Timor e
Galicia.
Palabras clave: gobernanza; radiotelevisión pública; espazo lusófono; redes sociais
Abstract
Good governance has been installed as a system of decision making based on consensus and
horizontality to part of the old models based on unilateralism. This concept is synonymous with
proper management and, consequently, requires the cooperation and exchange between the
various parties involved.
In the case of public service broadcasters, governance affects their own bodies, the
administrations that finance and audiences who receive the service. Social networks are spaces
created to promote the activity of citizens in an equal footing, which is also conducive to
conversation media directly, without intermediaries, between organizations and people.
The purpose of this communication is to understand the synergies between governance models
and the use of social media in the public service broadcasters in the countries of Lusophone
space, namely, Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome,
Timor and Galicia.
Keywords: governance, public broadcast, Lusophone space, social media.
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1. Marco teórico
A gobernanza é un termo definido na década dos setenta do século XX como a
proxección do goberno corporativo e da propia gobernabilidade con respecto aos grupos de
interese que interactúan coa organización. Trátase dun concepto asociado en primeira
instancia ao marco estritamente político, motivo polo cal case que toda a literatura sobre o
termo gravita arredor desa dimensión. A School of Government JFK de Harvard definiu a
gobernanza democrática coma a reformulación do público baseada nos principios de eficiencia
e xeración de valor para o administrado. Muñoz (2005) empregou esta idea para crear unha
nova acepción do “sistema de gobernar”.
Renate Mayntz é unha das académicas máis relevantes no eido da gobernanza, termo
que desenvolveu como novo estilo de goberno, distinto ao modelo de control xerárquico,
caracterizado por un maior grao de cooperación e interacción (Mayntz, 2000). A gobernanza
como alternativa ao control xerárquico foi investigada no plano da formación de políticas
estatais por autores como Kooiman (1993) e Rhodes (1997) e de políticas europeas por Bulmer
(1994).
A gobernaza preséntase coma unha nova maneira de gobernar, caracterizada por
relacións horizontais e pola busca de equilibrio entre o poder e a sociedade civil, implicando
unha pluralización na formación de decisións, diferente ao modelo de control xerárquico, un
modo máis cooperativo en que actores públicos e privados participan en redes mixtas
(Martínez, M.F., 2010). A pesar de botar a ollada dúas décadas atrás, continúan en plena
vixencia as redefinicións realizadas por Kooiman (1993) como “gobernanza moderna” e
Rhodes (1997) como “nova gobernanza”. Peters (2000) ratificouna como un goberno
emerxente da interacción en lugar da imposición de control dende arriba.
Este concepto é imprescindible para afrontar a excesiva politización e
gubernamentalización dos sistemas de xestión das radiotelevisións públicas para evitar que
sexan percibidos como medios controlados por elites e organizacións político – sindicais. A
gobernanza debe traer consigo as estratexias necesarias, baseadas na transparencia,
interacción e interrelación das novas audiencias co propio medio a través da denominada
conversa mediática social.
A complexidade burocrática, a escasa percepción da gobernanza a todos os niveis e a
superposición dos intereses estatais son algunhas das causas que impiden alcanzar maior
transparencia, apertura e participación (López Cepeda, 2011).
Nese contexto é preciso que as empresas públicas de comunicación coñezan as
diferenzas entre dous significantes: gobernanza e gobernabilidade. O primeiro concepto
refírese á interacción baseada nas regras de xogo e o segundo á capacidade dun sistema
sociopolítico para gobernarse a si mesmo, a través da autoxestión, dentro dun contexto máis
amplo do que forma parte.
É complexo reorientar o enfoque das estratexias empresariais cara a novas formas de
gobernanza no que se refire ao traslado dos valores da teoría ás boas prácticas da xestión
operativa. As forzas que impulsan a orientación e inclinación das tendencias están relacionadas
coa percepción desas situacións de crise e de necesidade de achar respostas e solucións
prácticas para afrontar os cambios profundos aos que se ven abocadas as empresas de
comunicación. Ao efectuar o balance das mesmas pesa sobre todo a necesidade do curto prazo
fronte a relevancia das dimensións estratéxicas (Campos Freire, 2011).
Ese é o motivo polo que a gobernanza e a rendición de contas nas empresas de
comunicación non só debe ser unha cuestión ética senón que tamén de estratexia para a
redución de riscos de credibilidade, e non só debe supor coordinación entre as partes senón
que tamén xestión, control e auditoría (Fidalgo, 2006).
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1.1. A gobernanza no espazo lusófono de medios
Amartya Sen ubica a democracia no eixo da gobernanza a través do diálogo (Sen,
2011), dous valores chave para monitorizar a estrutura das políticas de comunicación e dos
medios públicos da área lusófona, é dicir, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bisáu,
Mozambique, Portugal, Santo Tomé, Timor e Galicia.
Os países lusófonos coas políticas de comunicación e telecomunicacións máis
ambiciosas son Brasil, Angola e Portugal. Con todo, Mozambique, Santo Tomé e Príncipe e
Timor Leste aprobaron entre 2003 e 2004 as súas respectivas leis de comunicacións, o que
supón un avance cara a un espazo compartido de recoñecemento da liberdade de expresión que
culmina coa evolución das políticas de comunicación logo das declaracións de independencia
dos países africanos.
Ademais de implicar xestión, control e avaliación das políticas de comunicación, a
regulación tamén abarca a responsabilidade, accountability, ou rendición de contas como
resposta directa ou indirecta ante os grupos de interese (McQuail, 2005). Esa responsabilidade
comporta dous graos de intensidade: liability, como consecuencias ou sancións, e answerability,
é dicir, explicacións públicas e aceptación da responsabilidade.
Na sociedade post mediática, a lexislación non opera en solitario, senón que se ve
afectada e afecta a outros modelos de regulación nos que participan actores externos aos
estados e que desembocan na gobernanza. Deste xeito, a regulación dos medios de
comunicación de servizo público estará afectado por tres planos: o lexislativo-executivo, o
social-profesional e o independente-representativo.
En consecuencia, as características que definen os órganos reguladores teñen que ver
cos seguintes elementos: 1) independencia da súa conformación e actuación; 2) dependencia
gubernamental; 3) facultades regulatorias, executivas, avaliadoras, fiscalizadoras,
sancionadoras e/ou consultivas; 4) competencias sectoriais (audiovisual e prensa),
intersectoriais (todos os medios) ou converxentes (comunicación e telecomunicacións); 5)
capacidade de control sobre todos os medios ou parte deles; 6) funcións de control internas
(medios públicos) ou externas; 7) sistema de elección ou designación dos membros dos seus
órganos; 8) coincidencia ou non do seu mandato cos períodos lexislativos; 9) independencia
económica da súa xestión; 10) sistema de incompatibilidades, transparencia, procesos de
accesibilidade e participación da sociedade.
No ámbito que atinxe a este estudo, detéctanse tres modelos de órganos reguladores:
consellos de prensa e da comunicación en Angola, Brasil, Guiné Bissau, Mozambiquie e Santo
Tomé, autoridades reguladoras da comunicación en Portugal e Cabo Verde e entidades
reguladoras sectoriais en España e Timor. O modelo predominante dos países lusófonos é un
híbrido entre os órganos reguladores intersectoriais e os consellos de medios, pero de
heterorregulación oficial e non de autorregulación voluntaria (Campos Freire, 2012).
Por canto aos medios de servizo público, cabe destacar que a estrutura, sistema de
xestión, financiamento, regulación e rendición de contas destes entes é dependente dos
respectivos gobernos, o que os ubica dentro do modelo de radiotelevisión estatal e
gubernamental.
No marco regulatorio europeo que afecta aos entes de Galicia e Portugal, a estrutura de
regulación e control das radiotelevisións públicas confórmase de órganos de xestión e control
interno –consellos de administración, direccións executivas, consellos de opinión, fideicomisos
ou fundacións cívicas, defensores da audiencia- e entidades de control externo –comisións
parlamentarias, entidades reguladoras e consellos fiscais de contas-, cuxas eleccións de
representantes se alternan entre poder executivo e lexislativo con períodos de xestión nalgúns
casos non coincidentes coas lexislaturas e incompatibilidades de relacións económicas,
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políticas e funcionais. Pola contra, nos países lusófonos de Brasil e África o modelo é máis
gubernativo.
1.2. Gobernanza e transparencia
A gobernanza, como nova fórmula de goberno baseada na horizontalidade e o diálogo,
procura sinerxias con todos os axentes que interveñen no desenvolvemento da acción da
organización. Isto implica, no caso dos medios de servizo público, abrir portas ao contacto coas
audiencias por medio das canles proporcionadas polo ciberespazo, nomeadamente a web 2.0.
A transparencia dos medios de comunicación é unha das arestas fundamentais da
gobernaza. As organizacións con vontade de ser diáfanas teñen costume de informar a través
das súas memorias de contas, de Responsabilidade Social Corporativa, códigos e outras
publicacións presentadas nos seus sitios web. Non obstante, os niveis de transparencia non son
nin moito menos os desexables, sobre todo no que se refire ás corporacións de radiotelevisión
pública.
Existen obrigas legais e outras que a pesar de non seren normativas adquiren a
calidade de esencias para lograr a plena credibilidade. Javier W. Ibáñez Jiménez (2006) di que
“o que a lei esixa imperativamente, hase de cumprir e hase de publicar o seu cumprimento. O
que non esixa a lei pero os supervisores recomenden seguir, debe seguirse, pero de non facerse
debe explicarse o porqué a través da propia páxina corporativa en Internet e detallando os
motivos de desviación respecto aos estándares xerais de bo goberno corporativo, dando así
conta e razón das políticas polas que se conducen as decisións empresariais dos propietarios.”
Os instrumentos de transparencia e rendición de contas son de moitos tipos e pódense
clasificar dun só sentido ou interactivos (Meier, 2009). Ademais, poden dar resposta a diversas
finalidades, como por exemplo dialogar coas audiencias, atender queixas, ofrecer información
corporativa, corrixir erros, explicar, divulgar a política editorial e avaliar o cumprimento da
misión.
A comunicación voluntaria de información é parte do comportamento socialmente
responsable das organizacións (Pava e Krausz, 1997) e, de feito, as empresas máis
comprometidas son as que maior cantidade de datos divulgan aos seus grupos de interese (Gelb
e Strawser, 2001).
As canles de comunicación soen ser informes sociais, códigos de conduta, sitios web,
canles internas, convocatoria de eventos, márketing relacional, intervencións nos medios de
comunicación e material para puntos de venda. Malia as numerosas posibilidades, os informes
sociais son a vía por antonomasia para afondar na transparencia, ademais das estratexias e
avaliacións (Gray, Owen e Adams, 1996).
Os académicos estudosos do uso da web para a comunicación resaltan o seu potencial
para informar ao público sobre as accións das organizacións (Esrock e Liechtv, 1998). Os novos
espazos dixitais –redes sociais, blogs, plataformas, xeolocalización, newsletters, márketing
móbil, etcétera- propician a orientación empresarial baseada nas relacións.
Neste senso, Internet converteuse para as organizacións no medio idóneo no que poder
personalizar a súa mensaxe, dialogar co destinatario e satisfacer as expectativas como usuarios,
ata o punto de que as accións online constitúen unha parte esencial da estratexia de
comunicación. As redes sociais Facebook e Twitter sitúanse no centro das estratexias
empresariais, entendendo que a comunicación da RSC se enfronta a novos retos nestes espazos
2.0, nos que a empresa pode interactuar co usuario, xerar unha comunidade de marca,
incrementar a notoriedade e reforzar o posicionamento (Castelló e Ros, 2012).
As redes sociais a día de hoxe vértices da transparencia das corporacións de
radiotelevisión pública e espazo de diálogo coas audiencias e ca cidadanía en xeral, que en
última instancia financia a través dos seus impostos directos ou indirectos o servizo público.

ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16 99
Nunca tan directa foi a comunicación entre ambas partes ata a explosión da web 2.0 que veu a
reforzar os preceptos da gobernanza que se afianzará coa web 3.0 ou web semántica.
2. Metodoloxía
O obxectivo desta comunicación é coñecer as sinerxias entre os modelos de gobernanza
e o uso dos medios sociais nas radiotelevisións de servizo público dos países do espazo
lusófono, é dicir, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bisáu, Mozambique, Portugal, Santo Tomé,
Timor e Galicia.
Con esta finalidade, pártese do encadramento dos modelos de gobernanza
implementados polos nove entes a partir da análise de contidos dos documentos e normativas
relativas á xestión corporativa que publican nos seus espazos web. En aras de constatar o grao
de independencia na xestión dos entes públicos analizados, a táboa de análise inclúe os
seguintes ítems de estudo: órgano de xestión, membros, nomeamento, órgano de fiscalización,
membros e nomeamento.
O segundo eixo da investigación pivota na análise da participación de cada unha das
corporacións nas redes sociais Facebook, Twitter e Google +. Neste caso, ponse a ollada no
número de seguidores que suman en cada unha delas, a periodicidade das publicacións e a
tipoloxía deses contidos, co obxecto de recoñecer as distintas estratexias e establecer
comparacións entre os entes públicos.
A análise abrangue as corporacións de radiotelevisión estatal pública dos países que
forman a comunidade de países de lingua portuguesa concibida en 1989 e constituída
formalmente en 1996, aínda que ampliada en 2002 a Timor Leste. Ao abeiro da Comunidade
dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP) xurdiron asociacións sectoriais, entre elas a Plataforma
das Entidades Reguladoras da Comunicación Social de 2009, a Alianza das Axencias de
Información de Lingua Portuguesa, de 1996 e a canle da CPLP para os países lusófonos.
3. Resultados
Os medios de servizo público de oito dos nove estados investigados son xestionados
por consellos de administración, mentres que o noveno, de Guiné Bissau, opta pola fórmula da
dirección xeral, que a afectos prácticos planifica, executa e avalía nos mesmos termos que o os
consellos de administrativo. Ademais, en Angola, Brasil, Portugal e Timor Leste contan con
órganos de fiscalización externa da actividade de goberno, tal e como se recolle na Táboa 1.
Con respecto aos órganos de xestión, o número de membros oscila entre os tres da RTP
de Portugal -un presidente e dous conselleiros- e os oito da RNA de Angola –un presidente e
sete administradores, dos cales dous son non executivos-. A televisión pública do mesmo país
ten un membro menos por contar con seis administradores.
O consello de administración da EBC de Brasil suma cinco membros, ao igual que a
corporación de Cabo Verde, a radio e a televisión públicas de Santo Tomé e Príncipe e a radio
de Mozambique. En Galicia o número elévase a sete, como na televisión Pública de Mozambique
e a corporación de Timor Leste.
No que atinxe ao procedemento de elección, en todos os casos, agás nos da CRTVG de
Galicia e a RPT de Portugal, depende directamente da presidencia ou do goberno da República,
sen marxe de intervención para os parlamentos, feito que permite que reverte nun baixo grao
de independencia en tanto que non se conta coa proposta e opinión dos resto do marco
parlamentario.
Catro dos países analizados desenvolven procedemento propiamente entendidos como
fiscalizadores: Angola, Brasil, Portugal e Timor Leste. Este órgano conta con tres membros en
todos os casos, mais con diferenzas no xeito de eleccións. Mentres que en Portugal intervén a
Asemblea en base ao reparto de deputados, nos outros estados é decisión do goberno. En
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concreto, en Angola depende do Ministerio de Finanzas, en Brasil da presidencia da República
e o Tesouro Nacional e en Timor do Goberno.
Táboa 1. Órganos de gobernanza nas RTV públicas do espazo lusófono

A toma de decisións unilateral á hora de elixir os membros dos consellos de
administración dos entes de radiotelevisión de servizo público é mostra do excesivo control
gobernamental nestas organizacións, ademais de constatación de falta de independencia no
caso dos entes non europeos especialmente. Isto relaciónase directamente coa transparencia,
en tanto que os órganos que rexen as radiotelevisións non deben responder a altas esixencias
de rendición de contas.
Con todo, todas as corporacións analizadas asumiron a decisión estratéxica de crear
perfís nos medios sociais, nomeadamente na web 2.0, co fin de abrir espazos de diálogo directo
cos grupos de interese e afondar na diafanidade. Sen embargo, percíbense distintos modelos de
actuación nas redes sociais Facebook, Twitter e Google +, relacionadas tamén coa tipoloxía de
gobernanza desenvolvida por cada unha delas.
As corporacións dos nove estados analizados están presentes en Facebook, mais sen
publicar contidos no caso da RTTL de Timor Leste, a RTGB de Guiné Bissau e a televisión TVS
de Santo Tomé e Príncipe ou de forma moi irregular como a televisión TVM de Mozambique e a
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radio RNA de Angola. Os perfís máis activos son o da televisión TPA de Angola e a EBC de Brasil,
con entre dez e quince publicacións cada día.
O número de seguidores debe relacionarse coa poboación de cada un dos países. Deste
xeito, destaca Portugal, que con algo máis de dez millóns de habitantes no momento da
investigación, contaba 445.700 seguidores. Destaca o caso da EBC de Brasil en tanto que,
contado cun público obxectivo de 208 millóns de persoas tan só contabiliza 140.000 seguidores.
A corporación RTC de Cabo Verde suma máis do dobre de seguidores que a CRTVG de Galicia,
pese a contar con menos dunha cuarta parte do seu público obxectivo. En todos os casos, o
Facebook é empregado para informar de novas ou de cuestións relativas á grella de
programación, como se constata na Táboa 2.
Táboa 2. RTVS públicas do espazo lusófono en Facebook

O uso de Twitter é notablemente diferente ao rexistrado en Facebook, agás nas
corporacións EBC de Brasil, CRTVG de Galicia e RTP de Portugal. Tanto é así que os entes de
Guiné Bissau, Santo Tomé e Príncipe e Timor Leste, ademais da radio RM de Mozambique
carecen de perfil nesta rede social.
A corporación que suma máis seguidores é a RTP de Portugal con 418.000 dun
potencial de 10.350.000. Isto implica que a CRTVG de Galicia, con 83.300 seguidores, ten unha
resposta da audiencia social similar á portuguesa, xa que opera nunha base potencial de 2,7
millóns de persoas. A galega e a portuguesa publican menos de dez posts ao día, mentres que a
EBC brasileira eleva a cifra a unha media de corenta diarios. Nos tres casos, os perfís fanse eco
de novas e publicacións relativas ás grellas de programación.
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Táboa 3. RTVS públicas do espazo lusófono en Twitter

A presenza das corporacións en Google + é un fracaso, na liña da relevancia que
adquiriu a propia rede social que, pese a aspirar a converterse nun espazo de relevancia no
ciberespazo, non conseguiu a implantación que se lle presupoñía. Con todo, prodúcese unha
peculiaridade no caso de Brasil, en tanto que é a rede social na que a corporación conta con
máis seguidores, preto dun millón. Aínda e así, a súa última publicación databa de agosto de
2016 no momento desta investigación.
As empresas de comunicación de servizo público de Angola non suman vinte
seguidores, a CRTVG de Galicia alcanza os vinte e cinco e as compañías de Mozambique apenas
superan os cento cincuenta, en todos os casos con irregularidade nas publicacións. A RTP de
Portugal eleva o número de seguidores a 4.817 cunha media de dúas publicacións ao mes sobre
a programación das súas cadeas, como se constata na Táboa 4.
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Táboa 4. RTVS públicas do espazo lusófono en Google +

4. Discusión e conclusións
O Consello de Ministros da Unión Europea publicou en 1996 a Recomendación No. (96)
10 sobre o garante da independencia nos medios públicos de radiodifusión, que establece que os
organismos públicos de radiotelevisión teñen a obriga de traballar con independencia editorial
e autonomía institucional en áreas como a definición da programación; a concepción e
produción de produtos; a edición e presentación de noticias e programas de actualidade; a
xestión da contratación e do persoal; a compra, venda e uso de bens e servizos; a xestión dos
recursos financeiros; a preparación e execución dos orzamentos; a negociación, elaboración e
sinatura de actos xurídicos relativos a operacións do servizo; e a representación do servizo nos
procedementos xudiciais, así como con respecto a terceiros.
Non obstante, a idea de independencia é bastante precaria na radiodifusión (Gibbons,
1998) posto que o Estado nunca renunciou á posibilidade de control xa dende o punto de vista
da asignación de frecuencias ata o financiamento público.
O libro The Independence of the Media and its Regulatory Agencies. Shedding New Light
on Formal and Actual Independence against the National Context (2013), editado por Wolfgang
Schulz, Kristina Irion e Peggy Valcke, explora a relación da gobernanza dos medios e a
independencia das autoridades reguladores en Europa a partir dunha investigación en máis de
corenta países. Determínase que segundo os marcos sociais, financeiros e legais, a
independencia dos medios pode florecer ou ben esvaecer. É preciso caer na conta de que as
bases reguladoras e legais para a independencia na radiodifusión de titularidade pública
dependen da boa vontade dos gobernos de quenda.
Os órganos de gobernanza dos entes analizados contan cun máximo de sete membros,
cuxo xeito de elección é directo por parte dos gobernos e as presidencias das repúblicas, agás
en Portugal e Galicia. Isto permite concluír que sigue vixente o control gobernamental nos
servizos públicos de radiodifusión, especialmente nos países externos ao contexto xeográfico
europeo, que acoden ás asembleas ou parlamentos para dirimir sobre estas cuestións, aínda
con ampla posibilidade de mellora.
Por canto as redes sociais, eríxense en elemento clave nas relacións das corporacións
cos grupos de interese e en pedra angular da gobernanza, especialmente en Facebook, en menor
medida en Twitter e con apenas presenza en Google +. A corporación RTP de Portugal é a que
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saca máis rendemento das redes sociais, seguida de preto pola CRTVG de Galicia se se ten conta
o público potencial ao que aspira cada unha delas. A terceira mellor posicionada é a EBC de
Brasil, que debera implementar novas estratexias para incrementar a súa audiencia social, moi
cativa en relación coa poboación do país.
Pola súa banda, os entes de Santo Tomé e Príncipe, Timor Leste e Guiné Bissau aínda
non se introduciron en Twitter, aínda que os dous primeiros si que o fixeron en Facebook. Isto
está relacionado coa propia velocidade do desenvolvemento destes países e a tardía explosión
das redes sociais no marco do seu ciberespazo.
5. Recoñecementos
Este traballo está elaborado no marco do programa de actividades da Rede XESCOM
(REDES 2016 GI-1641 XESCOM) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, con referencia ED341D R2016/019 así como do proxecto de
I+D `Programa estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia’,
subprograma estatal de Xeración de Coñecemento do Ministerio de Economía e
Competitividade de España sobre “Indicadores de gobernanza, financiamento, rendición de
contas, innovación, calidade e servizo público das RTV europeas aplicables a España no
contexto dixital” (referencia CSO2015-66543-P).
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Resumo
A partir do conceito de dispositivo midiático, de Maurice Mouillaud, examinam-se jornais
editados em Angola, desde o início da imprensa daquela antiga colônia de expressão
portuguesa, em 1845, até a década de 30 do século XX. Os dispositivos midiáticos escolhidos
são as epígrafes (e/ou slogans), expedientes e editoriais (ou artigos de fundo), caracterizadores
das linhas editoriais de cada publicação. Desenvolve-se uma leitura abrangente de cada
publicação, a partir de referências bibliográficas ou arquivos disponíveis, segundo pesquisa
realizada no Porto, tentando responder à pergunta: por que editar um jornal? Os resultados
evidenciam a vinculação dos periódicos a interesses político-partidários imediatos, mas
também mostram mudanças nas práticas jornalísticas entre um século e outro.
Palavras-chave: história do jornalismo; dispositivo midiático; jornalismo colonial de
expressão portuguesa; jornalismo de Angola
Abstract
Considering the concept of media device, from Maurice Mouillaud, we approach journals edited
in Angola from the origins of printing in this Portuguese-speaking colony, in 1845, to the 1930s.
The media devices chosen are epigraphs (and/or slogans), files and editorials (or in-depth
articles), characteristic of each publication’s editorial lines. A broad interpretation of each
publication is developed from bibliographic references or available files, following the research
carried out in Porto, trying to answer the question: why editing a journal? The results
demonstrate the link between journals and immediate political and partisan interests, although
they also show changes in journalistic practices between both centuries.
Keywords: journalism history; media device; Portuguese-speaking colonial journalism;
journalism in Angola
1. Por que editar um jornal?
Por menos conhecida que seja, o jornalismo, tal como praticado nas antigas colônias de
expressão portuguesa, já tem sua história (Sousa; Hohlfeldt; Lima et Barbosa, 2014). No
entanto, ler aqueles periódicos antigos, geralmente com um máximo de 4 páginas, é encontrar
situações inusitadas e relatos por vezes tão hilários quanto trágicos, o que leva o pesquisador a
se perguntar: por que, afinal, alguém quereria correr o risco de publicar um periódico, naquela
época (século XIX) e naquelas condições?
Das pesquisas que se tem realizado, pode-se verificar que boa parte dos editoresproprietários-redatores daquelas publicações1 era formada por funcionários públicos do
Pode-se lembrar as tipologias dos jornalistas apresentada por Honoré de Balzac em Os jornalistas (1999), para a
França da primeira metade do século XIX, o que pode ser estendido ao caso em estudo.
1
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governo português, que se encontravam nas colônias, ou a trabalho, ou exilados-degredados.
Uma minoria era formada por comerciantes ou industrialistas, importadores-exportadores de
produtos nativos do continente ou proprietários de gráficas que, inclusive, publicavam outros
periódicos, que não exclusivamente aquele com que o editor se identificasse ideologicamente.
Uns poucos, enfim, eram militantes partidários, candidatos a algum cargo eletivo: nesses casos,
os jornais surgiam no âmbito do processo eleitoral e desapareciam logo após as eleições, fosse
o candidato vitorioso ou não (quase nunca o era, diga-se de passagem).
Quando os editores-jornalistas não tinham origem européia, mas eram mestiços
africanos, defendiam perspectivas nacionalistas que incluíam a alfabetização dos nativos e a
liberdade de comércio. Todos, contudo, europeus ou nativos, condenavam fortemente a política
portuguesa das chamadas companhias majestáticas, política pela qual o governo lusitano
transferia a empresas internacionais poderes quase totais para a administração dos territórios
colonizados, em troca da exploração de riquezas naturais ou prestação de serviços, como
estradas de ferro, administração de portos, fornecimento de energia ou água potável (Hohlfeldt,
2010).
2. Dispositivos midiáticos
Maurice Mouillaud defende que o jornal traz uma série de informações, não
explicitadas, acerca de si mesmo, na organização físico-espacial de suas páginas, a começar por
sua capa. A esses elementos, ele denomina dispositivos midiáticos (Mouillaud, 1997), que se
apresentam a partir do título da publicação e sua disposição na capa (ou não), escolha das
famílias de tipos, slogans, manchetes, ilustrações, etc. Explicitamente, na contemporaneidade,
pode-se defender que o editorial cumpre esta mesma função, na medida em que expressa o
ponto de vista da publicação.
É a partir destes dois pontos de partida, ou seja, a curiosidade sobre as motivações que
levaram estes personagens a se tornarem jornalistas e a publicarem jornais em lugares tão
recônditos, pouco civilizados e letrados e, ao mesmo tempo, a exploração de marcas explícitas e
não explícitas sobre tais publicações, que se apresenta este artigo, explorando as publicações
dos séculos XIX e XX de Angola, antiga colônia de expressão portuguesa, como se tem
denominado tais territórios (Hohlfeldt, 2009).
Mudando radicalmente a política existente ao longo de três séculos, um decreto de 7
de dezembro de 1836, da coroa lusitana, determinava que as administrações coloniais
deveriam, a partir de então, providenciar a publicação de boletins noticiosos em seus
territórios. Encara-se tal mudança como conseqüência da independência do antigo território
do Brasil, em 1822, como já se explicitou em vários momentos (Hohlfeldt, 2009). As
providências, contudo, não foram imediatas. Em Angola, a primeira das colônias a concretizar
tal determinação, isso ocorrerá a partir de 13 de setembro de 1845, quando o então governador
colonial, Pedro Alexandrino da Cunha, valendo-se de uma prensa recebida da metrópole,
poucos meses antes, consegue editar o primeiro jornal colonial de que se tem notícia no
universo lusitano (Holhlfeldt, 2012), apenas uma semana depois de sua posse (Lopo, 1964).
Castro Lopo (1964) identifica pouco mais de 50 títulos publicados em Luanda, ao longo
do século XIX, além de uma dezena de outras publicações nos demais centros urbanos de então,
como Benguela, Moçâmedes ou Lobito. Mais outra centena seria editada na primeira metade do
século XX, em Luanda, a capital, além de quase nova centena de variadas publicações, nas
diferentes localidades da então colônia2.
Deve-se lembrar que sempre houve uma legislação coercitiva a respeito das publicações, que podiam ser
suspensas ou simplesmente proibidas; seus proprietários e/ou editores sofriam querelas (processos) que
redundavam em condenações pecuniárias; ou tinham de cumprir exigências como os diretores possuírem título
2
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Deste conjunto, teve-se acesso a meia centena de tais periódicos, que se diversificam
entre publicações estritamente jornalísticas e outras, culturais (especialmente dedicadas ao
cinema), desportivas, religiosas, e assim por diante. É a partir deste acervo, bem como de
referências encontradas na obra de Júlio de Castro Lopo, aqui já referida, que se apresenta esta
reflexão. Primeiro, propõe-se a leitura dos slogans e epígrafes caracterizadores do periódico e,
depois, vai-se atentar para alguns manifestos de lançamento das publicações ou, mesmo, artigos
que comemoram alguma efeméride (um aniversário do jornal, por exemplo), ou buscam
reafirmar e/ou defender a linha editorial das mesmas, quando de um ataque do Judiciário ou
de adversários. É bom lembrar que, nestes casos, os espaços ocupados são os do expediente, do
artigo de fundo3 ou mesmo o do editorial, tal como é compreendido hoje em dia4.
3. Jornais do século XIX
A primeira edição de A Civilisação da Africa Portuguesa [sic], de 6 de dezembro de 1866,
auto-identificava-se como “semanário dedicado a tratar dos interesses administrativos,
económicos, mercantis, agrícolas e industriaes da África portuguesa, particularmente de Angola
e S. Thomé”5, expressando, no espaço do “Expediente”: “O que nos propomos? Acrescentar
fadigas às fadigas, estudo ao estudo; roubar ao descanso os poucos momentos que até agora
podíamos dar-lhe; aventurar, sem intenção mercantil, n´uma precária empresa as tênues
economias da nossa profissão; e affrontar por patriótica, por humanitária, por generosa, mas
atrevida resolução, os numerosos riscos, as syllas e carybdes, que antevemos, mas não
tememos. Vimos a um laborioso, audaz, mas bello commetimento. Vimos, a uma vastíssima
região, pouco mais que semi-bárbara, hastear o estandarte do progresso; levantar a tribuna da
discussão; abrir a via férrea do pensamento; inaugurar o telégrapho da opinião; assentar e
sagrar a mais accelerada, a mais poderosa, a mais produtiva máchina da civilisação moderna: a

de Doutor, em qualquer área do conhecimento, sem o quê o jornal não poderia circular. A partir de 1926, por outro
lado, iniciou-se o período salazarista, que se encerraria apenas em 25 de abril de 1974, com a chamada Revolta
dos Cravos, em Portugal, que teve imediatas conseqüências nas lutas independentistas das então ainda colônias
portuguesas de África e Ásia.
3 Atualmente, a(s) página(s) editorial(ais) apresentam o editorial propriamente dito, a caricatura, cartas ao diretor
e/ou editor, artigos não assinados (redatores estáveis do periódico) e artigos assinados (colaboradores regulares),
segundo indica Gargurevich, 2004, p.234). Obra brasileira recente considera o comentário, presente quase que
cotidianamente nos jornais de referência, como “a retomada de, pelo menos, um fato noticioso e a consequente
avaliação e análise desse fato por parte do comentarista” (Silveira, in Bonini, 2014, p. 155). Para José Marques de
Melo, o comentário realiza “uma apreciação valorativa de determinados fatos” (1985, p. 86). O jornal Folha de São
Paulo remete o comentário ao artigo: “gênero jornalístico que traz interpretação ou opinião do autor. Sempre
assinado” (Folha de São Paulo. 1992, p. 123). Edição mais antiga do manual distinguia entre artigo e comentário:
“é um pequeno artigo com carga interpretativa” (comentário); o artigo não chega a ser conceituado, mas se
explicita que ele é opinativo, assinado e expressa um “ponto de vista” contraditório à opinião do próprio jornal ou
de outro articulista (FOLHA DE SÃO PAULO, 1987, ps. 151 e 27, respectivamente.
4 “É o texto em que o jornal exprime de maneira formal suas opiniões. Nunca é assinado” (FOLHA DE SÃO PAULO,
1987, ps. 152-153). Num outro verbete dedicado ao mesmo termo, ainda nesta mesma edição do manual, explicitase que “os editoriais não dirigem o noticiário” – determinação editorial que, constata-se facilmente, não era a
tendência dos jornais do século XIX, em especial aqueles políticos, pelo simples fato de eles concentrarem, num
único personagem, as figuras do proprietário, editor e redator do periódico. Em edição posterior, agora intitulada
Novo manual da redação, o jornal reitera:”texto que expressa a opinião de um jornal” (1992). Juarez Bahia
considera-o como “opinião oficial do veículo” (1990, p. 102). A mesma idéia é expressa por José Marques de Melo:
“gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa [instituição jornalística]” (1985, p. 79). Pesquisas
mais recentes, como a de María Ángeles Fernández Barrero, reconhece que o traço definidor do editorial é o fato
de que “o jornal, como empresa, manifesta através deste gênero seu ponto de vista sobre um determinado tema
de especial relevância para a atualidade” (Barrero, 2003, p. 34 (tradução livre de minha autoria).
5 Todas as informações que se seguem, quando não indicadas, foram retiradas de Lopo, 1964, p. 21 e ss.
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instituição da imprensa”6. Eloqüente, adjetivado, o texto, de qualquer modo, valoriza a
importância da instituição imprensa.
O jornal foi criado por Antonio Urbano Monteiro de Castro e Alfredo Júlio Cortês
Mântua, com participação, inclusive, de um brasileiro, Francisco Pereira Dutra. Tinha tipografia
própria. Júlio de Castro Lopo considera, por isso, que, com sua circulação, inicia-se a segunda
etapa da história da imprensa angolana, ou seja, aquela dos jornais independentes, ou a
imprensa livre; Urbano de Castro, por seu turno, é tomado pelo historiador como “símbolo dos
jornalistas do século XIX nesta província” (p. 29). Lisboeta, foi advogado provisionário. Fundou,
ainda, os jornais O Cruzeiro do Sul (1873-1878) e A União Africo-Portugueza (1882-1883);
colabora com O Mercantil (1870-1897), chegando a ser vogal eleito à Câmara Municipal de
Luanda. Romântico e nacionalista, foi “homem de notável relevo mental”, segundo o mesmo
autor.
A Civilisação da África Portuguesa não era muito bem visto pelas autoridades, tanto que,
em correspondência de 20 de janeiro de 1867, o então governador-geral de Angola denunciava
a publicação ao Ministro de Ultramar: “julgo do meu dever prevenir a Vª. Exª. de que vendo A
Civilisação continuar a publicar artigos subversivos da ordem publica, terei de mandar fechar a
imprensa e suspender a publicação daquele periódico”. Reconhecia, porém, que “não vejo
probabilidades de que a ordem pública seja alterada” (por causa do jornal). Seja como for, em
dezembro de 1867, o chefe de polícia suspende a publicação e intima os dois funcionários da
gráfica e não trabalharem mais na composição e impressão do jornal, até que novo editor
responsável assuma a publicação, eis que Urbano de Castro e Alfredo Mântua haviam sido
presos. Em janeiro do ano seguinte, tendo Urbano de Castro comprovado que se achava
habilitado para tal, a tipografia foi reaberta e o periódico voltou a circular, mas os dois
jornalistas permaneceram presos até março, de onde editavam o jornal. A oficina acabaria
sendo vendida, em 1869.
A partir de 18 de setembro de 1867, circula O Commercio de Loanda, “semanário
político, literário e noticioso”, encerrando sua circulação a 8 de janeiro de 1870, em sua 117ª
edição. O jornal também tinha tipografia própria, impresso em tamanho médio (menor que o
standard, maior que o tablóide). Era um jornal de oposição radical a Urbano de Castro e Alfredo
Mântual, com fortes ataques pessoais, provavelmente redigido pelo Dr. Luís José Mendes
Affonso, primeiro presidente do Tribunal da Relação do Distrito Judicial de Luanda, portanto,
autoridade governamental, judicial, mas dado a paixões políticas.
Seguiu-se O Mercantil, também com tipografia própria, “semanário comercial, agrícola,
industrial, noticioso e literário”, publicado durante quase 30 anos, entre 9 de julho de 1870 e 8
de janeiro de 1897. Desde 1896, transformara-se em revista “comercial, noticiosa, literária e
industrial”. Deve-se considerar este o primeiro jornal verdadeiramente industrial e
profissional, sendo seu proprietário e redator José Pinto da Silva Rocha, com uma tiragem de
cerca de 700 exemplares, contando com correspondentes em vários pontos da província e
recebendo também correspondência de Lisboa e da Bahia. O jornal foi fechado e teve prelos e
tipografia apreendidos, em 1873, mas pouco mais de um mês depois retomou a circulação.
O Cruzeiro do Sul foi “órgão dos interesses das províncias ultramarinas”, tendo surgido
em 16 de junho de 1873 e encerrado sua circulação em 27 de junho de 1878, fundado por Lino
Maria de Sousa Araújo, mestiço, e o europeu Francisco Antonio Pinheiro Bayão, sendo o
primeiro seu proprietário.
A Verdade foi um periódico “político, doutrinário e crítico”, de Luanda, que iniciou
circulação em 12 de fevereiro de 1882 e existiu pelo menos até 23 de outubro de 1888. Com
tipografia própria, teve interrupção extensa, entre fins de 1882 e fins de 1887 (portanto, boa
6

Procurou-se manter, em todas as transcrições, a redação original da época.

ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16 111
parte de sua pretensa existência). É curiosa a “Declaração” estampada na primeira página: “Este
periódico não tem assignantes, nem a sua redacção os deseja e quer, porque nenhum dos
indivíduos, que a compõem, em conseqüência de seus multiplicados affazeres, póde
responsabilizar-se pela duração e pontualidade na publicação, que a assignatura tornaria
obrigatória. Será, pois, este periódico, vendido avulso, pelo preço acima indicado, qualquer que
seja o número de folhas que a abundância de matéria torne necessária”. O jornal é editado, ainda
uma vez, por Alfredo Mântua que, no texto que se segue àquela “declaração”, explicita sua
posição antimonárquica, em artigo que cobre toda a primeira página e continua na segunda.
Também é seu redator o sacerdote António Castanheira Nunes. Para Júlio Lopo, neste periódico,
muitas vezes, Mântua excedeu-se na crítica política, enquanto o religioso, por seu lado, soube
sempre manter equilíbrio em seus comentários.
A União Áfrico-Portugueza circulou a partir de 6 de maio de 1882, fundado e dirigido
por Urbano de Castro, com tipografia própria. Pode-se identificar, aqui, uma linha que será
constante em jornais coloniais, a que já se fez referência antes, a crítica às chamadas empresas
majestáticas, como o Banco Nacional Ultramarino (LOPO, 1964, p. 74) que, de nacional
(entenda-se, português) nada tinha.
Ainda no século XIX, teremos o Jornal de Loanda, que começa em 7 de julho de 1878 e
encerra sua circulação em 15 de janeiro de 1882. Trata-se de um “semanário político”, de
propriedade de Alfredo Troni, também advogado e escritor, autor de um primeiro jornal com
título em idioma nativo, o Mukuarimi, de 1888, com circulação breve, porque já em 1º de maio
de 1891 o mesmo jornalista iniciava a edição de outro periódico, de formato pequeno, Os
Concelhos do Leste; numa edição de 6 de novembro do mesmo ano, que parece ser a última,
antecipa-se a retomada do título anterior, passando a denominar-se a tipografia, de
propriedade do mesmo Alfredo Troni, também Mukuarimi, palavra oriunda do kimbundo, que
significava falador, maldizente, fofoqueiro. Era um jornal de oposição ao governador do
momento. Natural de Coimbra, Troni foi republicano e um pouco anarquista, sendo autor da
noveleta Nga Muturi, que quer dizer senhora viúva, provavelmente o primeiro texto em prosa
produzido em Angola e que trata de tema local7. Foi publicada em forma de folhetim, no Diário
da Manhã, de Lisboa, em 18828. O enredo trabalha a história de uma jovem negra angolana que
é dada a um homem branco pelo tio, em pagamento de uma dívida, sendo levada para Loanda.
Ali, ela é maltratada e usada sexualmente. Com a morte do dono, ela se torna sua única herdeira
e sua situação se transforma radicalmente.
A partir de 12 de novembro de 1881, surgiu O Eccho de Angola, que sobreviveria apenas
até 18 de fevereiro de 1882, em formato médio, criado para “advogar a causa e zelar os
interesses de Angola”. Sua importância decorre do fato de ser a primeira publicação orientada
e redigida exclusivamente por africanos, dentre os quais, João da Ressurreição Arantes Braga.
Não tinha gráfica própria, mas era impresso em uma tipografia não governamental. Já O Pharol
do Povo tem tipografia própria, também orientado exclusivamente por africanos, dentre os
quais o mesmo João Braga. Existiu entre 10 de fevereiro de 1883 e 11 de novembro de 1885,
enquanto “folha republicana”.
Outro africano nativo foi José de Fontes Pereira, que respondeu, dentre outros, pelos
jornais O Futuro d´Angola (4 de março de 1882), Arauto Africano (17 de março de 1889), O
Desastre (30 de setembro de 1889 – deve ter circulado até 30 de maio de 1891, quando Pereira
faleceu) e O Policia Africano (4 de fevereiro de 1890). Segundo Júlio Lopo, José de Fontes Pereira
Anterior a este, foi editado apenas o livro de poemas Espontaneidades da minha alma (1849), de José da Silva
Maia Ferreira. Este foi o primeiro texto produzido no idioma português, no território de Angola, por autor nativo,
mestiço, em tipografia situada em Angola (ver, a respeito, dentre outros, JACOB, 2013, ps. 152-166).
8 Outras fontes indicam que, originariamente, o texto fora editado, também em folhetim, nas páginas do próprio
Jornal de Loanda, no ano anterior, 1881 (Ver Corrado, 2008, p. 190 in http://books.google.com.br/books?isbn...)
7

112 ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16
era advogado provisionário. Em seus jornais denunciou “violências escusadas; defendeu as
liberdades essenciais do cidadão; combateu o alcoolismo, o jogo e a ociosidade; pôs a pena de
escritor público ao serviço dos interesses gerais da comunidade” (p. 76).
Outro periódico ainda do século XIX é o Correio de Loanda, que circulou a partir de 1º
de janeiro de 1890, dirigido (e certamente de propriedade) de um certo A. Soares. Infelizmente,
teve-se acesso apenas a dois exemplares (edições 8 e 9) da publicação, pelo que não se pode
conhecer sua linha editorial, até porque não possui nenhuma epígrafe identificadora ou dístico
de esclarecimento. Trata-se de um “semanário político e noticioso”, que teria circulado pelo
menos até 1895, em pequeno formato, contando, inclusive, com a colaboração do mesmo padre
António Castanheira Nunes (LOPO, 1964, p. 74).
Poder-se-ia mencionar outros periódicos angolanos, todos ainda do século XIX, mas a
eles não se teve acesso ou sobre eles Júlio de Castro Lopo pouco diz. Pode-se, pois, passar a
alguns dos jornais do século XX, até para se poder desenvolver um comparativo. Neste caso,
utiliza-se principalmente o acervo a que se teve acesso, na Biblioteca Pública Municipal do
Porto9.
4. Jornais do século XX
O jornal mais antigo, do século XX, que encontramos nesse acervo, não é de Luanda,
mas de Novo Redondo, desde 1975 localidade de Sumbe, situada no centro da costa atlântica
angolana. Trata-se do Echos do N`Gunza, “órgão dos interesses locaes e geraes d´Angola e da
nova mentalidade luzo-africana”, com publicação bi-mensária ilustrada, semelhante a uma
revista, mas que se auto-denomina jornal. A publicação começou a circular a 25 de dezembro
de 1904, com 6 páginas, embora no “expediente” (p. 5), leia-se: “Echos do N´Gunza constará de
uma folha de quatro páginas, excellente papel e será profusamente illustrado com gravuras
executadas nas mais acreditadas officinas da metrópole”. A publicação encerrou sua curta
existência na edição 12, de 5 de setembro de 1905, com o seguinte anúncio: “Finda com este
número, último do 1º semestre, a publicação d´este quinzenário. É substituído pelo semanário
Folha do Sul, a apparecer no dia 5 de outubro e que será remettido a todos os cavalheiros que
opportunamente nos derem a honra da assignatura”. O jornal não traz qualquer indicação de
seus responsáveis, mas, na p. 6, existe um anúncio da Empreza Echos do N´Gunza, livraria,
editora e officinas typographicas de Araújo, Leiro & Cia., informação que se complementa com
outro anúncio, o da p. 5 da última edição do quinzenário, em que se conhece, por extenso, o
nome de pelo menos um dos seus responsáveis, Antonio José d`Araujo. Pelo expediente da nova
publicação, descobre-se o segundo nome: Raul Leiro. Enfim, a razão social expressa pelo termo
“Companhia” deve incluir Abel Mendes da Silva, que será o editor do novo jornal, e Ernesto de
Amorim. O jornal é bem relacionado, o que se pode avaliar pela publicação de resumos dos
registros da imprensa colonial e metropolitana que divulga sobre si mesmo. Por outro lado,
pode-se concluir que era republicano, a valer informação de artigo, não assinado, publicado na
capa da edição 10, de 25 de julho, em homenagem a Alfredo Trony, recém falecido.
Folha do Sul começa a circular, como antecipado, a 5 de outubro de 1905, “semanário
independente, illustrado”, dirigido por Ernesto de Amorim e Antonio José d´Araujo, sendo
editor Abel Mendes da Silva e secretário Raul Leiro. Um longo editorial, que ocupa toda a
primeira página e pelo menos um terço da segunda, sob o título “Justificando”, historia que,
tendo reconhecido que ainda era cedo publicar-se um periódico literário, tanto quanto a
Em 2008, sob a orientação do Prof. Dr. Salvato Trigo, foi desenvolvido período de estágio pós-doutoral na
Universidade Fernando Pessoa, do Porto, com financiamento da CAPES, que redundou nesta pesquisa realizada
junto à Biblioteca Pública Municipal do Porto, a cuja guarda se encontram confiados exemplares da chamada
imprensa colonial de expressão portuguesa, segundo legislação da época.
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necessidade de se discutirem os problemas da colônia, resolveu-se pela mudança de linha da
primeira publicação. Assim, Folha do Sul (seu título é alusão ao continente africano estar ao sul
do Equador) “procurará ser um inquérito independente à vida colonial – reservadas algumas
columnas para arte e notícias, no intuito de tornar variada a sua leitura”. Daí se explica a
epígrafe que se ajunta à primeira, abaixo do título da publicação: “Inquérito á vida colonial, arte
e notícias”. O jornal prosseguirá pelo menos até 10 de junho de 1907.
O Boletim Annunciador de Benguela circulou entre 7 de janeiro de 1911 e 8 de julho do
mesmo ano. Semanal, caracterizava-se como “agrícola, litterário e bibliographico”, tendo
alcançado 40 edições, tendo sede em Benguela, cidade e província situadas logo abaixo de Novo
Redondo, e também região atlântica.
Em 26 de junho de 1913, surgiu um jornal relativamente moderno, O Progresso, com
sede em Luanda. Trata-se de um “semanário colonial”, editado por Augusto Archer da Silva
Wilson, propriedade da empresa O Progresso, administrada por José Antonio Bernardo
Mascarenhas. No editorial intitulado “Proêmio”, de primeira página, escreve: “O seu fim é o da
defeza dos interesses de Angola (...). As nossas colunas estarão sempre abertas para protecção
de todas as causas, quando legitimas, e para discussão dos problemas mais importantes da
administração provincial. A nossa critica exercer-se-há livremente, dentro da maior moderação
e urbanidade”. Na mesma página, na terceira coluna (a página tem cinco colunas), sob o título
“Falando claro”, explicita-se: “(...) manteremos inflexivelmente o caminho que traçamos. E não
solicitaremos do Poder auxílio ou apoio, seja de que natureza for”. Citando discurso de posse
do então Governador Geral, Major Norton de Matos, destaca: “as colónias portuguezas tem de
ser administradas sem preocupações de partidos, com o auxílio e o concurso de todos os
republicanos, sem uma única excepção”. A publicação não sobreviveu muito tempo. Em 25 de
julho de 1914, portanto, pouco antes de início da I Grande Guerra, na edição 52, encerra sua
existência. Num editorial sob o título “Palavras finais”, dá a entender que faltou suporte
financeiro e destaca a lealdade de Teodomiro Argente, proprietário da tipografia Mondego, em
que o jornal fora impresso. Mas não se deve imaginar que não tenha sofrido pressões políticas.
Basta ler suas páginas. A história deste jornal, embora curta, merece, sem dúvida, um estudo à
parte.
“Jornal literário e político”, o Pátria, já em sua primeira edição, de 15 de novembro de
1913, à medida em que se colocava como “órgão do Partido Republicano Portuguez”, entrava
decididamente na campanha eleitoral do momento. Por isso mesmo, embora situado em
Mossamedes (depois Moçamedes, hoje Namibe), mais ao sul do território, publica um
“Suplemento ao nº 1”, dirigido aos “Cidadãos eleitores”, relativo às eleições municipais que
então se encaminhavam. M. A. de Pimentel Teixeira era o diretor, proprietário e editor da
publicação, aliás, também Presidente local do partido, conforme se descobre da leitura da
edição de 1º de janeiro de 1914, quando uma nota oficial do partido convida os cidadãos a se
filiarem ao mesmo (p. 3), não obstante aquela edição indicar que, tendo sido candidato à
Câmara Municipal, fôra “derrotado por grande maioria” (“A nossa atitude”, p. 1). De todo o
modo, o jornal pode festejar um divórcio promulgado na comunidade, segundo a recente
legislação republicana, de 8 de dezembro de 1913, ao mesmo tempo em que, na edição 10, de
20 de julho de 1914, comemora a decisão do Parlamento português sobre a autonomia das
colônias, o que o periódico considera como a “carta d´alforria” das mesmas.
Se nada mais tivesse feito, o Pátria Portuguesa, que começou a circular no dia 28 de
fevereiro de 1919, nasceu sob a mordaça da censura, como denunciou, dirigindo-se à imprensa
metropolitana, no sentido de que ela reclamasse do governo a nulidade da Portaria 291 do
Governo Geral de Angola, sob a alegação de que algumas publicações vinham se valendo de
”linguagem despejada e provocadora”. A portaria era de 21 de novembro de 1918, e o jornal, ao
nascer, enquanto “semanário republicano”, vinculado ao Centro Democrático de Angola
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(republicano), editado por Manuel Lopes Pereira, impresso na Tipografia Minerva, de Luanda,
protestava energicamente contra a mesma, num editorial denominado “Basta de tolices!”. Na
mesma primeira página, num “Apelo à imprensa”, lia-se: “A todos os nossos colegas,
principalmente de Lisboa, pedimos a leitura atenta da mordaça que, em Angola, foi posta ao
pensamento, com a portaria de censura que noutro logar publicamos. É violenta, é ilegal e antirepublicana. O auxílio de duas palavras de justo protesto, preenchendo um dever, viria a
propósito. Nós nada podemos dizer. A censura defende-se e defende a sua bem merecida
gratificação”.
Na edição 7, contudo, de 14 de abril de 1919, o jornal, na mesma capa, estampava: “Até
que enfim! No dia 4 deste mez foi expedido de Loanda o seguinte telegrama: De Antonio Videira
para Ministro Colónias Lisboa – Cumprimento V. Exª. Peço V. Exª. abolição Angola asfixiante
censura imprensa. O ministro, dando satisfação ao nosso pedido, cumpriu o seu dever: Em dez,
o Sr. Governador Geral comunicava aos jornaes e à Fazenda que a censura havia sido abolida.
Uff!” Este aviso ocupava três das seis colunas da primeira página. A seu lado, outra comunicação
ainda mais drástica era estampada: “ Salva, Angola! Salva, República! Em treze do corrente,
recebeu-se aqui o seguinte telegrama: De Lisboa – Para Antonio Videira – Loanda. Governador
Geral demitido. Nomeados: efectivo, Visconde Pedralva; interino, Mimoso Guerra. No mesmo
dia, a mesma hora, aproximadamente, recebeu do Ministério o Sr. Governador Geral
comunicação idêntica”. Na verdade, Pátria Portugueza surgia em substituição ao Jornal de
Angola, que não só fora censurado, quanto proibido de cortar o artigo que fosse censurado, o
qual deveria aparecer devidamente rasurado, com a indicação de “censurado”. O jornal fora
apreendido, inclusive e, por isso, deixara de circular, sendo substituído pelo Pátria Portuguesa
que, enfim, depois de manter, semanalmente, a cada edição, a denúncia contra a censura, ia
angariando apoios como, por exemplo, o da Associação Comercial de Loanda, cujo Presidente e
jornalista Adolfo Pina, que gozava do maior respeito público, manifestara-se a respeito,
condenando a medida governamental. Curiosamente, esta informação, contida na edição 6, traz
também um agressivo artigo de Antonio Videira, citado nos telegramas, presidente do partido
e proprietário do jornal que, não obstante, não foi censurado. O jornal prosseguirá sua vida e, a
partir da edição de 12 de setembro de 1919, integra-se à campanha eleitoral, apresentando seus
próprios candidatos. Na edição do dia 5 de outubro do mesmo ano (comemorativa à
proclamação da república portuguesa), o jornal divulga os resultados eleitorais, considerandose vitorioso. Esta é, também, a última edição da publicação.
Impresso na mesma Tipografia Minerva, em Loanda, Imparcial é um jornal que se
define como “semanário republicano independente”, o que significa, na prática, de oposição à
administração provincial e, neste caso, pelo que se lê em suas páginas, também à administração
da Câmara Municipal. Editorado por Joaquim Martino e tendo como gerente José de Melo, o
jornal inicia sua publicação em 3 de abril de 1919, encerrando sua circulação em 5 de março de
1921, na edição 77. Significativamente, nesta mesma edição, traz, praticamente a título de
editorial, artigo sob a chamada “Unificação da imprensa”. Depois de elogiar a função do
jornalismo, critica àqueles que acreditam que se poderia unificar a imprensa, chamando a
atenção para o fato de que é fundamental haver opiniões variadas e a crítica, para que exista a
democracia.
O Ultramar nasceu em Mossamedes, em 1º de maio de 1919, como “defensor dos
interesses da região”. Publicação trimensal, era editado por José d´Oliveira Leite, sendo diretor
D. J. Malheiros. Na edição de lançamento, escrevia, depois de lembrar que conhece a região há
pelo menos doze anos, que ela é das mais abandonadas pela administração portuguesa:
“Pugnar, pois, por todas as magnas questões que interessam as classes e forças vivas do sul de
Angola, libertar pelo seu engrandecimento material e econômico e interceder por todas as
grandes obras de fomento cuja iniciação deve fazer-se, eis a escabrosa e árdua missão que,
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devotadamente, nos propomos cumprir”. Quase um ano depois, a 5 de março de 1920, a direção
do periódico é mudada e, por isso, seu novo editor, Antonio Menandro Guerra, volta a se valer
do espaço editorial para, sob a chamada “Uma missão”, reiterar: “Começamos por afirmar
peremptoriamente que este jornal continuará sendo intransigentemente republicano, não só
porque assim manifesta o sentir sincero de quantos nele trabalham e colaboram mas ainda um
dever patriótico nos obriga a proclamar bem alto que só pela República podemos esperar da
nossa Pátria que corresponda ás nobres tradições do passado, que acompanha a evolução que
na hora presente procura fazer-se em todo o mundo, porventura apressadamente”. O jornal
enfrentara problemas financeiros, em setembro do ano anterior, interrompera sua circulação,
mas no mesmo mês conseguira voltar à circulação. Em outubro, também se integrara à
campanha eleitoral daquele ano e, a partir de dezembro, passara a ser impresso na mesma
Tipografia Minerva de Luanda. Deixa de circular em 10 de maio de 1920, tendo atingido 31
edições.
“Órgão defensor dos servidores do Estado” é como se coloca A Tribuna, de Luanda.
Poderia parecer um jornal apenas classista, mas não o é. Dirigido por Herbert Azevedo, editado
por Bernardo Octavio Pereira Lima, a publicação inicia sua história em 12 de novembro de
1920, festejando o que denomina “data memorável”, a greve dos servidores do Estado, na
província de Angola, iniciada a partir de 16 de outubro daquele ano, tendo atingido seus
objetivos, segundo a publicação. A Tribuna não divulgava anúncios, segundo consta de sua
primeira página, e ao se apresentar, esclarece, num texto sob a chamada “Seguindo a praxe”, ser
“um novo defensor do povo, intemerato [sic], imparcial, intransigente...É a promessa de que
mais um estilete se ergue para extirpar o grande cancro social”. Não obstante confessarem não
ter organizado um programa editorial, seus responsáveis afirmam que o funcionalismo público
necessita da imprensa enquanto um órgão de defesa. Na prática, irão mais além. O diretor
Herbert Azevedo assumirá um tom de denúncia constante contra especuladores. Até sua
intempestiva saída, do periódico, anunciada na edição 8, de 3 de fevereiro de 1921, denunciará
comerciantes exploradores da fome popular, num tom bastante populista, defenderá os
ferroviários e suas reivindicações, fará forte campanha contra o que denomina de burguesia.
Substituído por Artur Martim Carrondo, manterá o jornal a mesma linha editorial, até sua
suspensão, em 16 de abril de 1921, quando chegou à edição 12. Jornal feito por amadores do
jornalismo, sindicalistas idealistas, durou pouco, mas incomodou, em especial, comerciantes
desonestos de Luanda, justificando seu título.
Entre 6 de janeiro de 1923 e 19 de maio do mesmo ano, outro jornal de vida curta
marcou a cidade de Luanda. Trata-se do Correio de Angola. Sua primeira edição, com 6 páginas,
trazia a capa inteiramente coberta de anúncios, inclusive do contraditório e sempre criticado
Banco Nacional Ultramarino. Conforme aviso da p. 2, vinha substituir o Jornal do Comércio,
assumindo todos os seus compromissos e assinaturas. É impresso na Tipografia Mondego. Na
edição do dia 19 de maio comunica, laconicamente que, por motivos estranhos à vontade dos
que atualmente trabalhavam naquele jornal, suspenderia sua publicação, reaparecendo logo
que se modificassem as circunstâncias que determinavam, agora, sua suspensão. Em geral, ou
eram questões financeiras e econômicas ou político/policiais. Também de modo geral, os
editores prometiam retornar com a publicação, o que raramente ocorria, ao menos, com o
mesmo título. O mais comum era se fundar um novo periódico, como ocorrera, aliás, com esta
mesma publicação. O jornal tinha um caráter informativo e crítico, cobrindo toda a colônia e as
demais colônias de expressão portuguesa da África, além de trazer bom noticiário sobre a
metrópole.
Um outro Jornal do Comércio vai circular em Mossamedes, a partir de 20 de setembro
de 1926, enquanto “órgão da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Mossamedes”,
editado por José Pereira Craveiro. Um ano depois, contudo, a 16 de setembro de 1927, chegando
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a edição 23, suspende a circulação por dívidas. Sem qualquer título, o manifesto da nova
publicação explicita: “sem se emiscuir em politiquices que a ninguém aproveita e que só servem
para desprestigiar aqueles que nelas se enredam e por em desassocêgo a terra onde se
desenrolam, tratasse [sic] conveniente e conscientemente de propaganda deste distrito e
defeza de todos os seus interesses”. Esperando apoio e desenvolvimento da publicação, os
editores reconhecem começar humildemente, mas vislumbram crescimento se tal apoio
ocorrer. Pelo visto, o apoio não existiu. Quinzenal, durante sua existência defendeu, de fato, o
desenvolvimento econômico da região e a diminuição de impostos. Não se isenta, contudo, de
criticar a nova lei de imprensa daquele ano, que obrigava os diretores de jornais a terem título
universitário e a não serem funcionários do Estado, e registra que, apesar da ditadura (de
Salazar) os direitos constitucionais não haviam sido suspensos em Angola, pelo que a nova
legislação tornava-se inconstitucional.
Outro registro curioso, na edição de 20 de outubro de 1926, é o fato de a Associação
Comercial de Sá da Bandeira ter devolvido o periódico que lhe fora enviado (com o quê, na
prática, negava-se a assiná-lo). O gesto é criticado pela falta de civilidade que denota.
Também em Mossamedes, um outro jornal, com o título Imparcial, semelhante à
publicação de Luanda, circulou a partir de 1923, a se julgar pelo primeiro exemplar da
publicação a que se teve acesso, que se refere ao quinto ano de circulação, edição 18, de 31 de
março de 1928. Trata-se de um quinzenal, dirigido por Antonio Cezar Correa Mendes, que já
respondera pelo Jornal do Comércio dessa localidade. O periódico parece, por isso mesmo, a
partir de uma chamada intitulada “Duas linhas”, dar seqüência àquela publicação, da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola da região: “Que o Imparcial trate, embora com modéstia, mas
com independência, como o seu título indica, de tudo que ao Distrito interesse, de forma a
concorrer com a sua cota-parte para o engrandecimento do Sul de Angola”. Impresso na
Tipografia Liberty, como outras publicações, mantém noticiário variado e artigos de fundo,
além de um forte espaço de publicidade10.
Tendo enfrentado o início do período ditatorial salazarista, na edição de 13 de outubro
de 1928, estampa-se o seguinte aviso: “Não se publica este jornal desde o dia 30 de julho
pretérito, bem contra a nossa vontade, em virtude do movimento da Greve contra a conversão
da moeda e por a Província estar em ‘estado de sítio´ e com as ´garantias suspensas´. Como
porém as garantias estão suspensas sine die e não convém continuarmos neste mutismo, os
assuntos locaes que mais interessam ficarão para serem publicados quando seja possível, livres
de censuras”. A partir da edição 27, de 20 de outubro daquele ano, o jornal passa a estampar,
em sua primeira página, a exemplo de todos os demais do mundo colonial de expressão
portuguesa, um pequenino box onde se lê: “Este número foi visado pela censura”. Coincidência
ou não, esta edição de 20 de outubro é a última a que se teve acesso na coleção da publicação.
A partir do dia 28 de junho de 1930, em Benguela, começa a circular Notícias de
Benguela, que se diz “órgão defensor dos interesses do comércio”. Sob a direção de José de
Souza Carvalho, com redação de Largo R. de Macedo, o periódico filia-se claramente ao novo
momento político português, marcado pelo movimento de 28 de maio11. Já nesta primeira
edição, o jornal publica artigo intitulado “A alma da ditadura”, numa edição de 16 páginas,
prenhe de publicidade que, em geral, ocupa, cada anúncio, pelo menos um quarto de página,
alguns chegando à metade e outros à página inteira. O texto é evidentemente encomiástico, e
isso define a linha editorial da publicação que, na p. 2, insiste em antecipar publicação do
10 De modo geral, estes

espaços publicitários são preenchidos por pequenos anúncios de uma só coluna, compostos
tipograficamente. Por vezes, alguns anúncios ocupam duas colunas. Trata-se de anúncios vinculados ao comércio
regional.
11 Trata-se do golpe de estado chefiado por António de Oliveira Salazar, no âmbito da Primeira Republica, em
Portugal.
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“monumental discurso” do ditador, quando se lhe homenageou em Lisboa com um “Porto de
Honra”12. Não obstante tudo isso, lá está, na p. 15 do jornal, o indefectível aviso que estamparia
sempre as edições jornalísticas de Portugal e de suas colônias: “Visado pela Comissão de
Censura”. Enfim, em que pese toda esta adesão ao ditador, na edição 6, de 19 de julho de 1930,
a publicação se vê obrigada, na primeira página, a dirigir-se à tal Comissão de Censura, no
sentido de que as tarefas de revisão do jornal ocorram com maior celeridade, afim de não
atrasar a rodagem da edição, como ocorrera com a da semana anterior... Cheios de dedos, os
editores do jornal não gostaram da situação e protestaram: “Abstemo-nos de aduzir em favor
desta nossa petição os prejuízos e transtornos vários que uma tão grande e inexplicável demora
nos acarreta, porquê – evidentes e palpáveis como são – eles, certamente, não terão escapado à
inteligência que caracteriza cada um dos Exmos. Membros da Comissão “...
Na mesma linha ideológica se coloca A Verdade, também de Benguela que, em sua
edição de lançamento, a 1º de junho de 1933, estampa, em sua primeira página, na extensão de
todas as suas quatro colunas, uma saudação ao General Carmona, “prestigioso Presidente da
República, e cumprimenta em Sua Excelencia o Governo da Nação” (assim mesmo, com tais
iniciais). A seguir, sob o título de “Quem somos?”, explicita sua linha editorial: “Colonos e
Portugueses. Colonos de há trinta anos uns, de há dois dias outros, mas todos irmanados no
mesmo amor pela Terra Sagrada de Portugal, de Portugal Uno, de Portugal Império, de que
Angola é pedaço entre todos abençoado”. O editor, por certo, gosta de letras maiúsculas, que
pretendem traduzir idéias, princípios e utopias. A nota assim conclui: “Este Jornal não depende
deste ou daquele grupo, não é desta ou daquela classe, duma ou doutra cidade, de qualquer
região. Não pugna por interesses porque um só o norteia, mais alto que todos os outros – o da
Nação (...) POR PORTUGAL. PELO ESTADO NOVO“. Faltaram as exclamações, mas os tipos em
caixa alta aí estão.
Claramente identificado com o Estado Novo, a edição de 28 de agosto de 1933 traz
matéria de página inteira (p. 2), sob a chamada geral “Abaixo a falsa democracia!!”, em que se
reproduz panfleto publicado em Luanda, por um grupo de Trabalhadores Portuguêses, em
defesa do Nacional Sindicalismo, tentando mostrar que a Democracia anterior não conseguira
solucionar os problemas do país, mas que o novo regime alcançaria tais objetivos. Numa edição
de 31 de julho, o mesmo jornal divulgara a demissão dos integrantes da Comissão de Censura à
Imprensa, a quem o jornal cumprimenta – com certa ironia – enquanto “intransigentes
defensores da situação”. Nesta mesma edição de 28 de agosto, com a qual a coleção do periódico
se encerra, anuncia-se que um dos membros daquela comissão de censura fora transferido para
outra região, o que sugere que, além da demissão, o funcionário recebera punição maior por
suas atividades anteriores. Quais? O jornal não diz...
A partir de 15 de agosto de 1933, também começa a circular Notícias do Bié, “órgão
quinzenário de defesa e propaganda das regiões do Bié e Moxico”13. Aquela primeira edição traz
uma saudação do Governador do Bié à publicação, dirigida por Pedro de Miranda, impresso em
Benguela (o que significava uma longa distância a ser percorrida entre o lugar da impressão e
de circulação). Na mesma primeira capa, o jornal esclarece sua linha editorial: “propõe-se a ser
um órgão regionalista, independente da política de grupos e grupinhos (...). Fica estabelecido,
repetimos, que a nossa única política é a regional. Nada de politiquice mesquinha; nada de
campanhas infames e ignóbeis contra ou a favor de alguém; nada da chamada política de
soalheiro que tanto e tão gravemente nos tem prejudicado”.
Referência ao vinho do Porto, naturalmente.
Trata-se de duas províncias do interior de Angola, vizinhas entre si, e próximas com fronteiras internacionais
do país. Na época, certamente, deveriam sofrer por intenso isolamento e falta de meios de transporte e
comunicação.
12
13
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As distâncias aludidas farão com que, muitas vezes, como na própria primeira edição,
deixem de se publicar informações que chegaram atrasadas à redação. O jornal também terá
problemas variados: na edição 3, de 1º de janeiro de 1934, explica que deixou de circular por
motivo de doença de seu diretor; a edição 4, de 1º de março, anuncia que a empresa foi vendida
à Gráfica Planalto Ltda., proprietária do Notícias de Huila14, agora, proprietária do jornal, que
deverá em breve tornar-se semanal; mas a edição 7, de 1º de junho, volta a informar sobre
atraso na circulação do mesmo; esta mesma edição passa a ostentar o aviso vexatório de que a
edição foi “visada pela Comissão de Censura”; a edição 9, de 15 de agosto, indica que assumiu,
como diretor, Pedro Júdice Biker, vogal do Conselho de Governo da província; Pedro de Miranda
torna-se chefe de redação, afastado da direção; seja lá por que for (mas bem se pode adivinhar),
o jornalista faz estampar, na primeira página daquela edição, aviso de que, a partir daquele
momento, é apenas um funcionário da empresa, “não me cabendo responsabilidade alguma”
pela sua linha editorial; por outro lado, na mesma página, mas com o espaço de destaque
editorial, o novo diretor ocupa duas largas colunas para explicitar sua posição, reiterando o
compromisso, “única e exclusivamente, na defesa dos interesses da vasta região do Moxico e
Bié”. Levando-se em conta que ele é membro do Conselho de administração da província, podese concluir que o jornal se torna praticamente oficioso, se não oficial, daquela administração;
seja como for, os problemas continuam: na edição 11, de 8 de setembro, o atraso de circulação
decorreu de avaria nas máquinas de impressão; as edições 11 e 12, por isso mesmo, em 15 de
outubro, saem em edição conjunta... A publicidade é forte e cobre boa parte de cada edição do
jornal que mantém, ainda, uma campanha institucional: “Se ama o Bié assine o nosso jornal”. A
edição 13, de 15 de dezembro, é a última de que se dispõe na coleção consultada: assim mesmo,
este exemplar está bastante danificado e, a partir de então, não se tem mais exemplares da
publicação.
Um outro periódico que se deve referir é Actualidade, editado em Nova Lisboa15, a
partir de 16 de dezembro de 1933. “Semanário regionalista”, é propriedade de Álvaro Faria,
também seu diretor. Sob a chamada “Prologo necessario”, alerta-se: “Não conte, por isso, o leitor
com uma folha de combate, porque ACTUALIDADE não pretende senão fornecer-lhe a resenha
das questões de diferente ordem, que de qualquer maneira digam respeito ao seu interesse
moral e material (...). A ACTUALIDADE desinteressa-se inteiramente de toda a matéria de
ideologia política, o que não quere dizer que se desinteresse dos seus efeitos sociais e
econômicos e da apreciação das suas causas mais proximas (...). E aqui muito à puridade. O
articulista é democrata por educação e por convicção. Mas entre os democratas teóricos – os
republicanos honorários – que reclamam a liberdade para eles próprios e só consentem aos
outros os benefícios dessa liberdade depois de repletos e fartos; entre esses democratas de
meio corpo e os ideólogos das novas concepções, que nos querem servir a liberdade em doses
medidas: o auctor, tendo de escolher, opta pelos últimos. São mais sinceros, - e cada um já sabe
o que conta”. Leia-se de outro modo: abre-se mão daquela democracia dita formal e aceita-se...
a nova ordem estadonovista constituída por Salazar... Por isso mesmo, não deve incomodar a
seu editor que, logo nesta primeira página, esteja estampado o selo “Este número foi visado pela
Comissão de Censura”...
O jornal é farto de publicidade, em suas dez páginas de cada edição. Aliás, nesta
primeira, traz informação a respeito de uma “Revolução comunista na Espanha” (p. 10)16. Já na
edição do dia 23 de dezembro, estampa artigo sobre a “Liberdade de editar”, em que se apóia a
Província mais ao sul, que faz fronteira com o Bié.
A cidade se chama, hoje, Huambo, mesmo nome da província, interiorana, situada mais ao sul de Angola,
fazendo fronteira com a província de Bié, ao leste, e com a de Benguela, ao oeste, esta, sim, atlântica.
16 Sob tal argumento Salazar apoiaria o golpe do General Francisco Franco contra a república espanhola.
14
15
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Carta Orgânica do Império Colonial, especialmente no que legisla a respeito da liberdade de
imprensa; já na edição de 13 de janeiro, um artigo intitulado “Política de oposição”, que se faz
de editorial do jornal, assim conclui: “Se é a isso que se chama fazer política – ABAIXO A
POLITICA!”
Isso não eximiu o diretor do Actualidade de algumas incomodações, como se verifica
na capa da edição 8, de 3 de fevereiro de 1934, quando Alvaro Faria é interpelado publicamente
por um juiz e por um comerciante, a quem responde também publicamente.
O jornal é publicado pela mesma Gráfica do Planalto referida a propósito do periódico
antes mencionado. Isso parece indicar que uma grande empresa formara-se para editar
diferentes publicações em diferentes lugares, sempre sob o mesmo viés ideológico que, neste
caso, é o mais explicitamente manifestado. Por exemplo, na edição 10, de 17 de fevereiro, isso
se torna transparente quando, ao nível de editorial, sob o título “Partido único”, a publicação
assume a divulgação do programa da União Nacional, partido formado para apoiar a ditadura
salazarista. O jornal continua, é claro, “visado pela Comissão de Censura”, mas nem por isso
deixa de ironizar algumas ocorrências quando da eleição da comissão representativa da União
Nacional em Nova Lisboa (edição 10, p. 8), ao mesmo tempo em que continua festejando os “seis
anos de acção ininterrupta de governo” exercido por António de Oliveira Salazar (edição 17, de
12 de abril de 1934, p. 1), publicando, ora “Os princípios da União Nacional” (edição 17, de 12
de abril de 1934, p. 4), ora discursos oficiais, como aquele sobre “A magistratura do Estado
Novo” (edição 18, de 7 de maio de 1934, p. 2), e ainda “União Nacional” (9 de agosto de 19345,
p. 2; 7 de dezembro de 1934, p. 5) etc.
O último exemplar desta folha a que se teve acesso é o 44, de 8 de novembro de 1934.
Havia diminuído para 4 páginas... Poder-se-ia registrar, ainda, periódicos como A Mutualidade
de Angola, também de Nova Lisboa, impresso na mesma Gráfica Planalto... mas para quê? À
medida em que avançava a ditadura salazarista, fechava-se a liberdade de imprensa. Os
periódicos que se sucederem trabalharão neste registro, ou pior ainda. Daí que a pesquisa se
encerra por aqui.
O que concluir dela?
5. Algumas concluções
Pode-se dizer, genericamente, que os jornais do século XIX preocupavam-se mais em
se definir a partir de epígrafes e slogans, enquanto os jornais do século XX mostram-se mais
sensíveis à função do editorial ou do artigo de fundo.
Evidencia-se uma crescente profissionalização e consciência do profissional jornalista
e, na mesma medida, o surgimento de empresas gráficas que passam a imprimir diferentes
publicações, sem se imiscuir em suas linhas editoriais. Este panorama, contudo, é quebrado
quando da emergência do Estado Novo, como é o caso explícito da Gráfica Planalto.
Evidencia-se, também, a variedade de publicações que cobrem todo o território
angolano, que se multiplicam e ampliam na medida em que os avanços tecnológicos da
impressão chegam à colônia. Muitos dos jornais do final da década de 1920 já incorporam a
rotogravura e o anúncio ilustrado, o que aumenta sua atração para o leitor. Por fim, fica clara a
função democrática que os jornais desenvolvem em suas regiões, na medida em que fiscalizam
e denunciam autoridades, expressam contraponto a versões oficiais, reivindicam em nome da
população e esforçam-se para trazer informações, desde a metrópole ou de outros pontos dos
territórios coloniais, para os seus leitores.
Pode-se, ainda, e enfim, acompanhar certo movimento de nacionalização desta
imprensa, muito mais evidente no século XIX quando, nas décadas de 1880 e 1890, começam a
surgir jornalistas mestiços, ou mesmo negros, a assinarem textos ou até a editarem jornais; no
século XX, por seu lado, à medida em que a imprensa se industrializa e se transforma em
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empresa, o domínio branco e europeu é retomado com força, ainda que muitos destes europeus
se identifiquem forte e decididamente com o território colonial e suas causas, mercê de muitos
anos de convivência nas colônias: mas também é evidente que eles sempre se colocam enquanto
portugueses, raramente angolanos, e suas referências se encontram em Lisboa, e não no
território colonial.
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Resumo
Gradativamente, ao longo do século XX, a lógica marcaria – o conjunto de efeitos de sentido
postos em circulação pelos diversos discursos de uma dada instituição, que orienta o
engendramento de uma relação dinâmica entre as corporações e seus leitores/consumidores-,
inicialmente encontrada apenas nos produtos comerciais, extrapola suas fronteiras e se
estende aos mais diversos setores: organizações governamentais e políticas, instituições
religiosas, organizações esportivas e atletas, artistas e produtos culturais variados. Diante
disso, esse artigo buscar colocar em discussão a ideia de marca-lugar como um complexo e, as
vezes controverso, efeito de sentido produzido pelo conjunto de discursos provenientes do
setor turístico, instituições governamentais, imprensa, dentre outros. Assim, a partir do
arcabouço teórico da Análise de Discursos, com especial destaque para as noções de ethos e
cenografia, analise-se dois filmes publicitários sobre a cidade de Salvador, evidenciando as
características culturais dessa cidade e seus discursos conflitantes.
Palavras-chave: Marca-lugar; Salvador; Análise de Discurso; Publicidade; Ethos.
Abstract
Gradually, throughout the twentieth century, the brand logic - the set of meaning effects put
into circulation by the various discourses of a given institution, which guides the engendering
of a dynamic relationship between corporations and their readers / consumers – initially found
only in commercial products, goes beyond its borders and extends to the most diverse sectors:
governmental and political organizations, religious institutions, sports organizations and
athletes, artists and varied cultural products. Therefore, this article aims to discuss the idea of
place-brand as a complex, and sometimes controversial, effect of meaning produced by the set
of discourses from the tourism sector, government institutions, the press, among others. Thus,
from the theoretical framework of Discourse Analysis, with special emphasis on the notions of
ethos and scenography, two publicity films about the Salvador city are analyzed, evidencing the
cultural characteristics of this city and its conflicting discourses.
Keywords: Place-brand; Salvador; Discourse Analysis; Advertising; Ethos.
Trabalho apresentado no GT “Salvador em Discursos: entre a Retórica e a Análise do Discurso” do II
SINBAIANIDADE (Simpósio Internacional de Baianidade) e II CILLAA (Congresso Internacional de Línguas e
Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras), realizados de 09 a 11 de outubro de 2015, na Universidade Estadual da
Bahia, Salvador, BA.
1

122 ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16
1. Apresentação
Com o desenvolvimento de uma economia de consumo, a crescente complexidade dos
meios de comunicação e a sofisticação das estratégias mercadológicas das corporações, a
contemporaneidade vê o fenômeno das marcas assumir posição de destaque no cruzamento
dos campos da economia, da comunicação e do consumo (Semprini, 2006).
Dessa forma, com base na análise de dois filmes publicitários da Prefeitura Municipal
de Salvador, esse artigo coloca em discussão a ideia de marca-lugar em sua perspectiva
semiótica, a partir dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso, com destaque para as
noções de ethos e cenografia.
A marca não é um fenômeno novo. Na Antiguidade, símbolos, selos e siglas eram
empregados para identificar a propriedade de animais e os fabricantes de utensílios e produtos
agrícolas, por exemplo. Na Grécia, a imagem de uma pata de boi identificava os açougues,
enquanto na fachada das casas que comercializavam vinho havia uma ânfora (Pinho, 1996).
Posteriormente, já no século XVI, surge a noção de marca registrada como algo que pode ser
protegido legalmente – os barris de uísque escocês passam a receber gravações a fogo com o
nome dos seus produtores, ourives franceses e italianos começaram a vender seus produtos
com símbolos e nomes que indicavam sua origem, a fim de evitar falsificações e organizar os
monopólios e seus mercados (Carril, 2007). Entretanto, ainda que a ideia de marca tenha
atravessado a Antiguidade e a Idade Média, é somente na Era Moderna que sua lógica de
funcionamento (antes fundamentada apenas na diferenciação física dos produtos e na
identificação de sua procedência) passa a adquirir outros contornos.
A compreensão da lógica da marca como motor semiótico, como produção de sentidos
sociais que não apenas diferenciam produtos, mas que mobilizam sujeitos em torno de uma
compreensão de mundo se mostra presente muito além da comercialização de bens e serviços.
Como evidencia Semprini (2006), o desenvolvimento do turismo em escala global fez com que
governos, promotores culturais e organizações empresariais do setor turístico pensassem os
lugares, cidades e países a partir da lógica da marca-lugar – ou seja, pensar os atributos
geográficos e as diversas manifestações culturais de uma determinada localidade enquanto
serviços a serem consumidos, aos quais podem ser vinculados sentimentos, sistemas de valores
e estereótipos de comportamentos sociais.
2. O contexto contemporãneo da marca
O consumo, de acordo com Semprini (2006), adquire grande importância nas
sociedades pós-modernas. Trata-se de um fenômeno que, em determinada medida, ajuda-nos
a definir o funcionamento da contemporaneidade.
Se, por um lado, o crescimento do consumo define uma fase de aumento do bem-estar
social e de uma divisão menos desigual da riqueza – característica própria de uma cultura de
consumo em massa –, por outro lado, mais recentemente, o consumo toma outro aspecto: torna-se
um exercício da afirmação social, de marcação de status e identidade – através da comunhão pelo
consumo das marcas, os indivíduos se definem socialmente e se aglutinam em grupos a partir de
sentimentos de pertença (Quessada, 2003). De uma forma ou de outra, as práticas de consumo
assumem colocação fundamental nas sociedades atuais, o que pode ser explicado, na perspectiva
de Semprini (2006), através de traços marcantes da cultura pós-moderna, tais como: o
individualismo contemporâneo, a consciência do corpo em relação à sua conservação e beleza, a
desmaterialização do consumo, a mobilidade geográfica, profissional e social e a força do
imaginário como expressão pessoal e de busca por explicações e sentido para a vida.
Vê-se, assim, como a dimensão contemporânea do consumo cria um ambiente propício
para o desenvolvimento da lógica do fenômeno-marca. Outra dimensão constitutiva das
condições favoráveis para o desenvolvimento das marcas é a comunicação.
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Semprini (2006) defende que as relações entre marca e comunicação são tão antigas
quanto as relações entre as marcas e o consumo – desde o surgimento das primeiras marcas
que a publicidade é posta a serviço da circulação de seus sentidos. No entanto, o fenômenomarca torna-se mais complexo e passa a migrar para o centro definidor da pós-modernidade a
partir do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, sobretudo da televisão, na
década de 1950. A fim orientar a organização dessa relação, Semprini identifica dois momentos
para o desenvolvimento da comunicação, que correspondem a profundas transformações no
funcionamento das marcas, como se pode ver a seguir.
O início da década de 1980 é caracterizado pela ruptura de diversos monopólios estatais
dos meios de comunicação massivos – rádio e televisão – na Europa. Com um caráter mais
comercial, surge um espírito de concorrência e as opções de ofertas dos meios rádio e televisão
se desenvolve com rapidez. As relações entre liberdade de expressão e comunicação se tornam
uma referência significativa para avaliação do grau de democracia, assim como a estreita
interação entre poder político e meios de comunicação se acentua. Em paralelo, o setor da
comunicação passa a ter um expressivo peso econômico, movimentando altas cifras e
empregando cada vez mais pessoas – ou seja, a comunicação se constitui como um forte setor da
economia, gerando emprego e renda de forma relevante –, ao mesmo tempo em que passa a ser
o fluído vital da sociedade contemporânea. Nesse mesmo período, a preocupação com o valor das
marcas – o brand equity – se torna elemento crucial para os gestores de grandes corporações
(Pinho, 1996).
O desenvolvimento sempre constante e crescente dos meios de comunicação, já em
meados da década de 1990, configura um quadro em que a comunicação se constitui enquanto
um protagonista definidor do cenário. A partir de então, marcas e produtos só adquirem vida
no momento em que se fazem presentes nos meios de comunicação e na publicidade – é vital,
ou mesmo constitutivo, a circulação da marca nos meios de comunicação, sob o risco de não
existirem, de não se efetivarem enquanto rede de sentidos para o conjunto social.
É importante destacar que esse cenário em que a comunicação assume posição central
e que a marca só se realiza através dos meios de comunicação e da publicidade, não permite
compreender o fenômeno das marcas contemporâneas como um apagamento do produto. Na
verdade, como explica Semprini (2006), essa dinâmica que fez da comunicação um dos traços
definidores da pós-modernidade, inverteu a ordem de relações entre marca e produto – nesse
contexto, a lógica da marca (sua rede de sentidos, seu mundo e sua capacidade de instituir um
discurso pertinente) assume o centro, define experiências de vida e de consumo, que, ao fim e
ao cabo, dá as bases para o desenvolvimento dos produtos. Ou seja, os produtos não orientam
as marcas, mas a lógica da marca conduz a constituição dos produtos de modo coerente e
socialmente pertinente.
Dessa forma, percebe-se que as transformações contemporâneas do consumo e da
comunicação, que repercutem na estruturação das marcas, geram impactos significativos em
outra instância socialmente muito importante – a economia –, como veremos a seguir.
Embora os estudos no campo da economia já discutam amplamente as influências que
a instância do consumo tem sobre as questões de ordem econômica, o reordenamento da esfera
da comunicação e o fenômeno-marca não são considerados nos debates acerca das
interferências a que estão sujeitos os indicadores econômicos. Semprini (2006) defende que a
forte presença da lógica de consumo e do paradigma comunicacional, características
fundamentais da condição pós-moderna, impõem também à esfera da economia um
funcionamento calcado na lógica da marca. Para o autor, diversos setores de produção já
operam de acordo com esta perspectiva, caracterizando, assim, a passagem de uma economia
de marcado a uma “economia de marca” (Semprini, 2006, p.87).
Como resultado dessas transformações, pode-se destacar, de maneira bem geral, o
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crescimento da importância dos fatores vinculados aos indicadores microeconômicos, o que
coloca no centro das análises e tomadas de decisões fatores vinculados à reputação e confiança
que os indivíduos depositam nas corporações, nos governos e no mercado financeiro em geral,
determinando, consequentemente, a predisposição ao consumo, à poupança e ao investimento.
Tal cenário em que os fatores macroeconômicos dividem espaço com os fatores
microeconômicos para compreensão da realidade pode ser caracterizado, como destaca
Semprini (2006), pelas seguintes transformações: a mudança da noção de racionalidade
econômica, que considera a imagem e reputação das corporações nos meios de comunicação e
internet como elementos relevantes no processo de decisão de investidores e acionista; a
relevância dada pelos indivíduos aos valores sociais e ambientais na constituição de análises da
conjuntura econômica; a capacidade comunicativa em interferir nas ações corporativas como
resposta às percepções da sociedade; o mecanismo de construção de valor baseado nos
atributos imateriais das marcas e das corporações; a lógica da marca e os mercados WTA2,
baseados no posicionamento relativo de liderança e na remuneração não mais vinculada a uma
relação direta entre a produtividade e retorno financeiro.
Vê-se, assim, que a lógica contemporânea das marcas promove o cruzamos dos campos
do consumo, da comunicação e da economia, à maneira de um motor semiótico que constitui
sistemas de valores e crenças pautados nos princípios da marca. Tal rede de sentidos sociais,
como bem evidencia Quessada (2003), promove a comunhão dos indivíduos que partilham os
valores da marca, resultando em sentimentos de pertencimento e identidade.
Assim, faz-se necessário um modelo de compreensão da marca enquanto fenômeno de
sentido e que considere a adesão dos sujeitos e a formação de um corpo social da marca. Desta
forma, a Análise de Discurso e as noções de Ethos e cenografia se mostram bastante oportunas,
como se pode ver adiante.
3. Ethos, cenografia e mundo ético da marca
Sendo a marca contemporânea um fenômeno eminentemente semiótico, conforme já
dito, podemos identificar inúmeras abordagens teóricas para a sua compreensão. Em nosso
caso, interessa discutir a marca-lugar como efeito de sentido que promove a comunhão
imaginária dos sujeitos através do consumo simbólico das diversas manifestações da marca.
Dessa forma, entendemos que uma análise interna, restrita os mecanismos de
funcionamento da matéria significante, não se mostra adequada. Optamos, assim, pelos
pressupostos da Análise de Discurso, haja vista que nos interessam os processos de produção,
circulação e consumo das diversas expressões da marca – seus discursos –, que promovem
sentimentos de pertença e formação de subgrupos sociais. Entre os diversos conceitos que
caracterizam o modo de apreensão da linguagem enquanto discurso, destacamos as noções de
ethos e cenografia como chaves para a compreensão da marca-lugar enquanto efeito de sentido
entre locutores, como é possível ver a seguir.
O conceito de ethos como a imagem de si no interior do discurso que busca conquistar
a adesão do auditório (Amossy, 2008) tem sua origem nos estudos da retórica, cujo seu maior
representante é Aristóteles. Deixada de lado por um longo período, a retórica e o ethos são
retomados no interior da Análise de Discurso apenas na década de 1980 por Dominique
Maingueneau (2008).
A ideia de ethos está vinculada à enunciação a partir de dois aspectos: (1) na produção
de sentido, cabe ao co-enunciador atribuir qualidades humanas, físicas e morais, à fonte do
Abreviação de Winner-Take-All Society, livremente traduzido por “Sociedade em que o ganhador pega tudo”,
caracteriza o funcionamento de determinados setores e mercado, com funcionamento semelhante à lógica das
marcas (Frank & Cook, 1995 apud Semprini, 2006).
2
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dizer – ou seja, todo discurso é sustentado por uma voz, por um enunciador que tem um corpo
e uma forma de ser no mundo, que apresenta caracteres físicos e comportamentais; (2) por
outro lado, cabe ao enunciador operar com uma gama de recursos, tais como: postura, tom de
voz, gestual, ritmo de fala e modo de se vestir3, a fim de constituir um ethos discursivo.
Assim, ao mesmo tempo em que cabe ao orador planejar a constituição de uma imagem
de si, através de recursos bem variados, é necessário também que o orador considere o
auditório: seus valores, idade, nível de instrução e sexo, por exemplo – dessa forma, fica claro
que a noção de ethos tem uma dimensão estratégica e deve variar de acordo com as
características do público visado (Reboul, 2004).
A noção de ethos em Maingueneau (2001, 2008), baseada numa compreensão da
enunciação enquanto ato subjetivo, a partir do qual o enunciador encarna um corpo físico e adquire
atitudes morais num contexto específico, está vinculada a noção de cenografia. O conceito de cena
de enunciação indica que esse processo de constituição do ethos discursivo não se dá num campo
estéril, mas a partir de uma ambiência socialmente determinada. Assim, a relação entre ethos e
cenografia é o que dá sustentação e veracidade àquilo que é dito pelo enunciador.
A ideia de cena da enunciação pode ser compreendida em três níveis: cena englobante
(que é pautada pelo tipo de discurso), cena genérica (determinada pelo gênero de discurso) e
cenografia (que é constituída a partir da enunciação de um discurso específico). As duas primeiras
cenas (englobante e genérica) são dados pré-existentes e vinculados ao saber prévio do auditório,
mas a cenografia se constitui em paralelo à enunciação, no desenrolar do discurso (Maingueneau,
2008). Esse processo gradativo de constituição da cenografia no desenvolvimento da enunciação
contribui para a formação do ethos – tal fenômeno de discurso é denominado por Maingueneau de
encarnação (2001, 2008).
Conforme já explicamos em outro momento (Pereira Junior; Telles, 2015), é
justamente esse processo de encarnação do ethos na compreensão de Maingueneau que nos
ajuda a elucidar, do ponto de vista da produção de sentido, a adesão dos indivíduos aos
discursos das marcas, de acordo com o que preconiza Quessada (2003).
O processo de encarnação do ethos por parte dos co-enunciadores, que é a base do
processo de adesão aos discursos da marca, é dividido em três etapas: (1) A enunciação produz,
no interior do discurso, os atributos físicos e psicológicos para o enunciador – trata-se de uma
primeira incorporação, na qual o ethos assume um corpo físico e traços de caráter; (2) em
seguida, o co-enunciador assume esse ethos como a fonte de sustentação do discurso,
atribuindo a essa instância discursiva padrões de comportamento, um modo de controlar seu
corpo e fluir no mundo – trata-se de uma segunda incorporação, que corresponde à recepção e
é mais centrado na relação entre o ethos e o mundo constituído pela cenografia; (3) por fim, os
dois primeiros estágios dão forma a um corpo coletivo de indivíduos que assimilam esse ethos
e essa cenografia a partir da qual ele emerge, com seus sistemas de valores, e estereótipos de
comportamento – ou seja, trata-se de uma adesão coletiva ao mundo ético da marca, resultante
da pertinência social e simbólica dos efeitos de sentido produzidos pelas figuras do ethos
discursivo e da cenografia.
Assim, o processo de encarnação do ethos (e de sua cenografia) explica como o
auditório adere aos discursos da marca e seu mundo ético, promovendo, dessa forma,
sentimentos de pertencimento e formação de grupos sociais que se identificam na partilha do
consumo simbólico das marcas contemporâneas.
Contudo, a própria dimensão estratégia do ethos – que assume as características mais
adequadas para cada público– evidencia contradições, conflitos e sobreposições na constituição
3

Tal compreensão da enunciação enquanto acontecimento, como ato individual de colocação da linguagem em
funcionamento, é marcada pelos trabalhos de Emile Benveniste (1999).
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das marcas-lugar e, consequentemente, suas cenografias e mundos éticos, conforme veremos a
seguir.
4. A cidade de Salvador e a complexidade das marcas-lugar
Os vídeos em análise, postos em circulação no meio televisão e na internet, têm como
cliente anunciante a Prefeitura Municipal de Salvador. O estudo comparativo desses filmes
explicita como a propaganda e a publicidade operam estrategicamente seus discursos, fazendo
circular marcas-lugar distintas para a mesma região.
É evidente que as duas peças possuem públicos e objetivos de comunicação diferentes
– o que, em certa medida, explica a não coincidência entre os recursos enunciativos postos em
funcionamento. No entanto, para além da dimensão estratégica da publicidade e da
propaganda, não há o que justifique, do ponto de vista sociocultural, a constituição de duas
marcas tão distintas para a cidade de Salvador.
O VT “Bairro a Bairro”4, que tem um minuto de duração, objetiva informar que as obras
públicas realizadas pela Prefeitura de Salvador seguiram os anseios dos cidadãos e resultaram
de consultas às comunidades – ou seja, tem como público o cidadão soteropolitano e intenciona
valorizar a voz das comunidades e mostrar uma suposta sensibilidade das autoridades do
executivo municipal.
O processo de constituição do ethos posto em funcionamento pelas articulações
enunciativas dessa peça apresenta um fiador masculino, que fala a partir de uma música
característica do gênero pagode, marcada por um apelo popular, jovem, festivo e descontraído.
Nos primeiros dez segundos do filme, vemos, em espaços públicos, personagens do povo
falando em um microfone de pedestal, destacando a ideia de que as obras realizadas pela
prefeitura foram feitas a partir de consultas públicas – tanto as imagens (pessoas do povo que
passam a “ter voz” pelo uso do microfone) quanto o texto verbal afirmam essa ideia de um ethos
atencioso, preocupado em ouvir a população. Nos últimos vinte segundos do VT, o locutor para
de cantar a letra da música e explica que as obras foram feitas após as comunidades serem
ouvidas – tem-se, com isso, um processo de valorização do auditório, enquanto o fiador assume,
estrategicamente, uma posição de inferioridade ante o co-enunciador.
Ao mesmo tempo em que se percebe um ethos fisicamente determinado – homem,
jovem, dinâmico, que transita com agilidade nos diversos espaços da cidade –, é possível
identificar traços claros de sua personalidade – festivo, alegre, íntimo do auditório, que sabe
valorizar aquilo que o público tem a dizer. Tem-se, assim, o que se classifica como um ethos
integrado5.
A cenografia a partir da qual emerge esse ethos – e que ao mesmo tempo por ele é
constituída – apresenta uma Salvador urbana, popular, negra, com bairros pobres, ruas
irregulares, escadarias, travessas e construções que se desenvolveram de forma pouco ou nada
planejada. Trata-se de um espaço urbano do trabalho, no qual se veem operários da construção
civil, vendedores informais, feiras e comércio ao ar livre. Se por um lado se tem uma cidade
marcada pelo do trabalho árduo, por outro lado, trata-se da metrópole da festa e da alegria,
onde seu povo dança na varanda de casa, na laje, durante o trabalho, nas ruas, escolas, praças,
escadarias e feiras livres. A cidade de Salvador, a partir do VT “Bairro a Bairro”, é uma
cenografia que se constitui a partir de uma ideia de coletividade, de inclusão, que é destinada a
todos, que acolhe todos, ainda que só apresente sua camada social mais pobre. Seu sistema de
valores e mundo ético colocam em destaque o trabalho físico, o sacrifício, ao mesmo tempo em
Filme publicitário publicado no canal do Youtube da Prefeitura Municipal de Salvador, em agosto de 2015. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=3j_vuke7uzs. Acesso em: 26 set. 2015.
5 É aquele ethos que apresenta seus caracteres físicos e psicológicos claramente definidos no discurso (Pereira
Junior, N. S., 2015, p. 224-225).
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que aciona estereótipos de comportamento fundados na ideia da alegria, da festa o tempo
inteiro. Trata-se, assim, de uma marca-lugar inclusiva, acolhedora, que tem sua lógica fundada
na adesão de todos, sem distinção – por isso, é uma cenografia que constitui uma marca-lugar
de comunhão6.
O filme publicitário “Salvador é uma festa para os sentidos. Sinta essa cidade!”7 tem um
minuto de duração e seu objetivo de comunicação é apresentar a marca-lugar Salvador
enquanto produto turístico – ou seja, a intenção nesse caso é construir uma imagem de Salvador
para o público externo.
No referido VT, percebe-se um processo de construção do ethos que articula um fiador
homem e mais maduro. Seu tom de voz indica um modo de fluir no mundo mais comedido,
calculado e preciso. Considerando seus traços psicológicos, percebe-se um fiador sério, que fala
o estritamente necessário. Os planos de captação de imagens e os posicionamentos de câmera
situam o auditório “dentro” da cena, como se pode perceber nas imagens de plano próximo, que
mostram olhos e bocas, e cenas como aquela em que a mulher mergulha na praia (aos vinte e
um segundos do VT), e na imagem em que a baiana que carrega o jarro de flores (aos vinte e
seis segundos do filme) e outros planos de detalhe de rostos e objetos diversos. No entanto, a
quase totalidade dos planos em que há o elemento humano, o personagem filmado não olha
para a câmera, ou seja, não estabelece uma relação direta com o co-enunciador.
Assim, ao mesmo tempo em que o ethos discursivo apresenta Salvador, situando o
auditório muito próximo, ele afasta, mantém certo distanciamento e formalidade, em
conformidade com os traços de tom de voz que indicam um fiador distante e sóbrio. Como são
identificados caracteres físicos mais ou menos claros desse ethos, ainda que seus aspectos
psicológicos sejam mais expressivos, fala-se também num ethos integrado.
A cenografia constituída pelo filme publicitário “Salvador é uma festa para os sentidos.
Sinta essa cidade!” apresenta uma Salvador a partir de dois elementos: (1) as belezas naturais,
com destaque para o mar, e (2) as manifestações cultura de origem africana, expressas pela
comida, roupas e eventos religiosos. Trata-se de uma Salvador constituída pelas praias de
bairros como Barra e Comércio e espaços do Centro Histórico, como o Pelourinho. A música que
acompanha todo o VT é baseada em sons percussivos e arranjos vocais, sem texto verbal, que,
em conjunto com outros elementos como o acarajé e os demais alimentos, as baianas, tambores,
roupas de capoeira, eventos religiosos na Igreja do Bomfim, roupas coloridas, turbantes, dentre
outros, remetem a uma rede simbólica vinculada à cultura africana.
Trata-se, assim, de uma cenografia que enaltece os traços culturais já presentes nos
estereótipos de padrões de comportamento vigentes no imaginário acerca da cidade de
Salvador. Nesse VT, a cenografia em funcionamento constitui uma marca-lugar cujo mundo
ético e sistema de valores estão fundados na fruição dos sentidos, no espiritual e no sagrado, na
cultura negra, que se manifesta na música, na dança, na alimentação e na religiosidade. Ainda
que o filme busque atrair o auditório, seduzi-lo e trazê-lo para a cidade – em outras palavras,
ainda que a peça publicitária opere no sentido de angariar a adesão dos leitores – está clara a
constituição de uma marca-lugar pela ideia de singularidade, pela distinção entre o “aqui” e o
“lá”, entre o “nós” e os “outros”, que define aquilo que é próprio da marca-lugar Salvador e que
não será encontrado em nenhum outro lugar. Assim, temos uma marca-lugar que, ainda que
concorra para conquistar a adesão do auditório, se define pela lógica da exclusão, da

Marcas de comunhão são aquelas que se constituem por uma cenografia baseada na adesão indistinta dos
indivíduos, que busca a formação de um corpo social sem restrições, destinada a todos. (ibid, p. 223).
7 Propaganda em vídeo publicada no canal do Youtube da Prefeitura Municipal de Salvador, em julho de 2014.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1uHqkddf6EY. Acesso em: 26 set. 2015.
6
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singularidade e da exclusividade. É, por isso, uma marca-lugar de exclusão8.
5. Considerações
A lógica de funcionamento das marcas na contemporaneidade se caracteriza pela sua
dimensão semiótica, constitui-se fundamentalmente enquanto produção de sentidos que promove
a adesão dos sujeitos em torno dos valores e ideias postos em discurso, como bem explica Quessada
(2003). Contudo, quando pensamos no cruzamento dos campos da economia, comunicação e
consumo, de acordo com a perspectiva de Semprini (2006), percebe-se que a cultura e suas
manifestações são transformadas em produto, o que demanda determinados cuidados a fim de
manter o desenvolvimento econômico sem impor transformações nos aspectos culturais ou
reforçar estereótipos simplistas apenas por conta da sua constituição enquanto “artefato” de
consumo.
As noções de ethos e cenografia, que em nossa perspectiva são fundamentais para explicar
o fenômeno das marcas contemporâneas e o processo de adesão dos indivíduos a seus discursos,
ajudam a entendermos esse tipo específico de marcas, as marcas-lugar, e colocam em evidência a
maneira como organizações empresariais do setor turístico e/ou governos articulam em discurso
tais marcas, de acordo com seus interesses – como se viu, há duas estratégias de ethos e cenografias
bem distintas, e em alguns aspectos até conflitantes. Tem-se, com isso, dois efeitos discursivos de
marca-lugar para a mesma cidade, dois mundos éticos distintos para um mesmo povo e cultura,
que partem do mesmo locutor empírico.
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Resumo
Esta pesquisa foca-se na comunidade imigrante portuguesa em Macau e na comunidade
imigrante nepalesa em Portugal. Analisa os usos dos média –étnicos, mainstream e
transnacionais- por imigrantes durante o processo de integração: na manutenção de laços com
o país de origem e na adaptação à sociedade de acolhimento, em que a língua de acolhimento
assume um papel crucial. A investigação enquadra-se nos estudos de audiências e baseia-se na
teoria dos Usos e Gratificações dos Média (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1974). No que respeita à
integração assenta no modelo de estratégias de aculturação de Berry & Sam (2001, 2006).
Quanto à língua, assenta na teoria do poder e da prática de Bourdieu (1991), especificamente
na parte relativa ao poder simbólico da língua. Este artigo centra-se na metodologia usada nesta
investigação e apresenta as principais conclusões.
Palavras-chave: média, imigração, língua de acolhimento
Abstract
The research focuses on Portuguese community living in Macao and on Nepalese immigrant
community living in Portugal. It analyses the uses of media – ethnical, mainstream and
transnational – by immigrants, during the integration process: to preserve the links with their
home country and in the adaptation into the new society, in which the host language assumes
a crucial role. Theoretically, the research is based on the model of Uses and Gratifications of
media (Katz & Blumler, 1974), on Berry’s model of Acculturation Strategies (Berry & Sam,
2006) and on Bourdieu’s Theory of Power and Practice (Bourdieu, 1991), specifically in what
concerns Language as a Symbolic Power. This article focuses on the methodology used in this
research and presents the main conclusions.
Keywords: uses of media, immigration, host language
1. Marco teórico
Os estudos realizados nas comunidades foram faseados e aconteceram em momentos
diferentes, entre 2010 e 2013. Na comunidade nepalesa adquiriu um carácter exploratório, foi
uma primeira abordagem, mais restrita, ao tipo de investigação que pretendíamos realizar.
Revelou-se útil como teste à metodologia e na delimitação dos temas e categorias de análise. O
interesse pela comunidade portuguesa de Macau acompanha a mudança de paradigma que
sucedeu a crise económica portuguesa iniciada sensivelmente em 2008.
A nossa investigação enquadra-se no âmbito dos estudos sobre média e audiências, que
encaram os imigrantes como público ativo, com necessidades específicas, que resultam de um
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processo de relocalização (Elias, 2011; Elias & Lemish, 2006, 2008, 2011; Burrell & Anderson,
2008). Assumimos que, enquanto audiências dos média, os imigrantes têm as suas motivações
próprias e procuram a satisfação de necessidades específicas e que, consequentemente, estão
envolvidos no processo de efeitos produzidos por estes. Ao explorar a relação entre os média e
a imigração nesta vertente, esta investigação adota a perspetiva da Teoria dos Usos e
Gratificações dos Média (U&G).
Segundo Livingstone (1997), a teoria dos U&G (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974),
representa uma abordagem contextualizada aos efeitos dos média e, tal como formulada
inicialmente, argumenta contra uma visão de uma sociedade de massas, composta por média
homogéneos e audiências de espectadores indefesos. Pelo contrário, ao pôr a ênfase nas
audiências ativas, nos contextos sociais do uso dos média e nas diferentes motivações para o
uso de diferentes média e de diferentes conteúdos, esta teoria tem servido de base a estudos
etnográficos sobre as audiências.
Ao escolherem determinado média ou determinado conteúdo mediático, que benefício
procuram os imigrantes obter? Quais são as motivações para essas escolhas? Os contextos
socioculturais pelos quais passaram e nos quais vivem, as trajetórias de vida e os seus hábitos
individuais guiam essas escolhas?
Há que enfatizar que o modelo dos U&G não é uma metodologia. Segundo Ruggiero
(2000) é aconselhável a utilização dos U&G em combinação com metodologias qualitativas, no
sentido de se obter uma abordagem holística. Neste sentido, usámos as entrevistas em
profundidade, seguidas de análise de conteúdo.
Tabela 1. Síntese dos métodos utilizados
Vantagens

Entrevista

Contacto direto entre o
investigador e os seus
interlocutores.
Maior liberdade por parte do
entrevistado.

Análise de
conteúdo

Tratar de forma metódica
informações e testemunhos
que apresentam algum grau
de profundidade e de
complexidade.

Desvantagens
Fraca diretividade por parte do
investigador, o que obriga a uma
constante atenção, quer para
fomentar o fornecimento de
informação mais profunda quer
para evitar a dispersão em relação
ao foco da entrevista.
Os resultados podem parecer
superficiais, o que obriga a uma
forte fundamentação teórica.
Recorrer ao enquadramento teórico
feito nos capítulos 2 e 3 para
discussão do que é dito nas
entrevistas.

Suportes

Suporte áudio
(gravador).

Definição de
categorias
análise.

Fonte: Quivy & Campenhoudt, 1998
Para realização das entrevistas, em ambas as comunidades, foi utilizado um guião e
estas foram gravadas em suporte áudio. Com o objetivo de tirar conclusões sobre a informação
recolhida nas entrevistas, foi feita, posteriormente, uma análise de conteúdo. Esta análise
permitiu tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentam algum grau de
profundidade e de complexidade. Na prática, as entrevistas foram transcritas, as transcrições
fora, relidas e foram feitas anotações de ideias. Este processo, de análise individual de cada
entrevista e de análise transversal de todas, levou à identificação de ideias-chave no âmbito dos
temas centrais: integração na sociedade de acolhimento, ligação ao país de origem,
aprendizagem da língua de acolhimento e uso dos média. Desta forma, por um lado, focámo-nos
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na análise e evitámos a dispersão; por outro lado, isto permitiu não só a comparação entre os
distintos tipos e percursos dos entrevistados, mas também entre as comunidades.
2. Metodologia
2.1 Abordagens metodológicas a cada uma das comunidades em foco
Antes de escolher a forma de alcançar o nosso objetivo foi necessário ter claro o que se
pretendia. Neste caso, o nosso objetivo foi conhecer melhor estas comunidades e, se possível,
desvendar particularidades que só poderiam ser descobertas se entrássemos no seu meio e se
as ouvíssemos. O acesso a comunidades étnicas ou imigrantes nem sempre é fácil. Como tal, à
escolha especificamente destas não foram alheios os contactos já previamente estabelecidos e
a possibilidade de estabelecer pontes com elas.
2.2 Metodologia usada na comunidade nepalesa de Portugal
Alguns factos relevantes sobre a comunidade:
Número de estrangeiros residentes em Portugal, em 2014: 395.195 cidadãos
estrangeiros com título de residência válido (-1,5% do que em 2013)
Número de nepaleses residentes em Portugal, em 2014: 3.544 cidadãos nepaleses
No acesso à comunidade nepalesa, foi crucial a investigadora ter dado aulas de
Português a imigrantes desta comunidade. A pesquisa feita junto destes imigrantes foi de
carácter exploratório e os seus resultados permitiram aperfeiçoar a segunda parte da
investigação, feita na comunidade portuguesa, em 2013 (o trabalho de campo).
Aproveitando os contactos já previamente estabelecidos com a comunidade nepalesa
de Lisboa, para a seleção dos entrevistados foi utilizado o método “bola de neve”, tendo-se
procurado indivíduos com diferentes perfis relativamente ao percurso migratório e em
diferentes fases deste processo. Isto possibilitou fazer comparações quanto à utilização que
pessoas em estados mais avançados ou menos avançados de integração fazem dos média.
Segundo o modelo de estratégias de aculturação de Berry (2006, p.35), para avaliar o nível de
integração temos de analisar até que ponto estes imigrantes têm interesse em manter a sua
cultura de origem, por um lado, e em interagir quotidianamente com outros grupos, por outro.
Isto é, se desejam manter um certo grau de integridade cultural e, simultamente, como
membros de um grupo cultural, participar na sociedade de acolhimento como parte de uma
rede social mais vasta. Para esta análise, fizemos um conjunto de questões que nos permitiram
inferir esse posicionamento, ou seja, se possuem uma maior ligação ao país de origem ou se têm
uma maior participação na sociedade de acolhimento.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, o que deu a possibilidade de, seguindo
o mesmo guião, se ter podido conduzir a conversa de forma diferente, consoante o entrevistado.
A construção do guião baseou-se nos resultados de 17 inquéritos e numa entrevista em
profundidade, realizados em Dezembro de 2010.
Os inquéritos foram realizados na Non Resident Nepalese Association (NRN), em
Lisboa, e foram aplicados a uma turma de 17 imigrantes nepaleses, aprendentes de Português,
71% homens e 29% mulheres, sendo que todos se voluntariaram para participar. As questões
possuíam várias hipóteses de resposta e incidiram sobre as razões para escolher Portugal como
país de acolhimento, línguas faladas e estratégias para aprendizagem da língua portuguesa (em
que o uso dos média era uma opção). Utilizando os resultados deste questionário, foi elaborado
o guião para uma entrevista, que foi realizada a um imigrante que já vivia em Portugal há 15
anos. A entrevista focou-se na trajetória de migração, história de vida, usos dos média no
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processo de integração em Portugal, aprendizagem do Português e relação com a família e
amigos no Nepal e em outras partes do mundo.
No final, construiu-se um novo guião versando sobre os mesmos temas, mas melhorado
de acordo com os resultados da primeira entrevista. Incluiu questões sobre idade, formação,
profissão, relação com o Nepal, relação com Portugal, meios de comunicação étnicos,
mainstream e transnacionais utilizados, e com que fins, e utilização das línguas portuguesa e
nepalesa.
2.3 Definição da amostra na comunidade nepalesa
Para a escolha dos entrevistados utilizaram-se como variáveis a idade, o sexo, e o tempo
de estadia em Portugal. Os critérios para a definição destas variáveis basearam-se em: 1) idade:
refletiu-se o facto de se tratar de uma comunidade jovem; 2) sexo: procurou-se algum equilíbrio,
embora se tenham entrevistado mais homens do que mulheres, o que também reflete essa
característica da comunidade; 3) tempo de estadia em Portugal: procuraram-se pessoas com
diferentes tempos de permanência, pois considerámos que o grau de integração poderia variar
consoante o imigrante estivesse há mais ou há menos tempo no país.
A juntar à entrevista anterior, entrevistaram-se mais quatro homens e três mulheres,
entre os 25 e os 40 anos; em Portugal por um período que variou entre os três meses e os 11
anos, ou seja, no total realizaram-se oito entrevistas. Estas foram feitas em Abril e Maio de 2011,
na NRN e no local de trabalho dos entrevistados, tendo durado em média 46 minutos. Foram
conduzidas em Português ou Inglês, consoante a língua em que cada um dos entrevistados se
sentisse mais confortável.
Metodologia usada na comunidade portuguesa de Macau
Alguns factos relevantes sobre a comunidade:
Chegada dos portugueses à China: 1513
Chegada dos portugueses a Macau: 1557
Devolução do território à República Popular da China: dezembro de 1999
População Macau, em 2014: 636.200 habitantes
População com ascendência (nacionalidade) portuguesa: 0,9%
População nascida em Portugal: 0,3% (ou seja, 1900 cidadãos portugueses)
Fonte: GCS Macau, G. d. (2013). Macau 2013 - Livro do Ano. Macau: Gabinete de
Comunicação Social do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.
No caso da comunidade portuguesa de Macau, o que nos levou até ela foi a possibilidade
de realizar três meses de investigação no Departamento de Língua Portuguesa da Universidade
de Macau, onde a investigadora participou num estudo sobre aprendentes de Português de
língua materna chinesa, orientado pela Professora Maria José Grosso.
Em Macau, quer através dos contactos domésticos quer através dos professores da
universidade, o acesso à comunidade portuguesa - e aqui abarcamos apenas os portugueses
nascidos em Portugal e que migraram, e não o universo de pessoas com passaporte português,
que é maior – foi facilitado. Constatando essa acessibilidade, e sobretudo as alterações que
estavam a acontecer na comunidade, nomeadamente a chegada a Macau de muitos portugueses
que, entre outras motivações, fugiam à crise na Europa, optou-se por trabalhar também com
este grupo.
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Pensámos que, em termos sociais e de conhecimento, uma investigação que refletisse
estas alterações conjunturais em Portugal seria mais interessante. Se no início, em 2010, os
fluxos de entrada tinham maior peso na balança migratória portuguesa, no final, em 2013, eram
já os fluxos de saída. Mesmo que oferecendo apenas uma perspetiva da realidade, foi nosso
objetivo perceber o que leva estes portugueses a Macau e sempre na perspetiva de destino (daí
a designação de imigrantes) conhecer melhor esta comunidade. Porquê Macau? Que alterações
se têm dado na comunidade? Como se integram? Falam Cantonês? Que usos fazem dos média?
Com que finalidade?
2.4 Definição da amostra na comunidade portuguesa
A principal imposição na definição de uma amostra é, como sublinha Carvalheiro
(2008, p.62), eleger uma população capaz de propiciar fecundidade na investigação e trabalho
de campo exequível. À semelhança do que é feito em estudos qualitativos com recurso ao
método de entrevista semi-diretiva, a melhor opção julgamos ser a amostragem intencional, ou
de conveniência, teoricamente sustentada.
Não se pretendeu criar uma amostra representativa, ou seja, não esteve em causa fazer
uma generalização. Um dos problemas que se colocaria, logo à partida, caso se pretendesse
fazer uma amostra representativa, seria que universo considerar. A par disto, não foi objetivo
desta investigação fornecer dados estatísticos ou verdades absolutas sobre a comunidade.
Pretendeu-se, sim, fornecer informação fidedigna que permita conhecê-la melhor, responder a
algumas questões e contribuir para uma base de informação favorável à realização de outros
estudos, quer sobre a mesma comunidade quer sobre outras.
A opção por uma amostra de conveniência implica a seleção de entrevistados de acordo
com um conjunto de características definidas pelo investigador. Estas características são
aquelas que poderão fazer variar as suas respostas. O objetivo da seleção é obter a diversidade
máxima de perfis relativamente ao problema estudado (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 163).
Os critérios utilizados na definição destas variáveis resultam do enquadramento teórico e de
ajustes que foram feitos à amostra depois de realizadas as primeiras entrevistas.
Procurámos contemplar, na construção da amostra, os critérios que julgámos poderem
fazer variar o tipo de respostas. A partir daqui estabelecemos as combinações únicas possíveis
de variáveis, de modo a apurar quantas entrevistas seria necessário realizar. Em primeiro lugar,
foi necessário delimitar o que se entendeu nesta pesquisa por comunidade portuguesa. Nesta
amostra incluímos apenas os cidadãos nascidos em Portugal, ou eventualmente nalguma excolónia, com passaporte português, que tivessem vivido em Portugal e que tivessem, de facto,
migrado para Macau. Pessoas nascidas em Macau, com passaporte português não foram
consideradas. A única exceção, por considerarmos que o seu percurso poderia ser interessante
para uma comparação com o resto da comunidade, foi a entrevista a um indivíduo, que nasceu
em Macau, filho de mãe chinesa e de pai português. O pai nasceu em Portugal e emigrou para
Macau, tendo regressado a Portugal em 1999, com toda a família. O filho, nosso entrevistado,
acabaria por regressar a Macau, em 2013.
Inicialmente, na construção da amostra, considerámos o grau de escolaridade, tendo
feito a divisão por licenciado/não licenciado. No entanto, a partir do momento em que
começámos a fazer as entrevistas e a ter um contacto mais intenso com a comunidade,
percebemos que a grande maioria das pessoas é licenciada e que tal não poderia constituir uma
variável, pelo que só um dos entrevistados não tem licenciatura (embora estivesse a fazê-la).
Relativamente à divisão por sexo, uma vez que o estudo não pretende ser
representativo do universo e, mesmo que o pretendesse, não existem dados concretos sobre o
seu número, optámos por dividir a amostra em 50 por cento homens e 50 por cento mulheres.
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Quanto à idade, focámo-nos em indivíduos adultos e decidimos não alargar demasiado
as faixas, optando por dividir os entrevistados por décadas: inferior a 30 anos, entre 30 e 40
anos, 40 a 50 anos e superior a 50 anos.
Por fim, a última variável foi a data de chegada a Macau. Inicialmente, a divisão foi feita
apenas entre os indivíduos que tinham chegado a Macau antes de 1999, ano da devolução do
território à China, e os que tinham chegado depois. Após os primeiros contactos, percebemos
que existiam muitas pessoas que já tinha vivido em Macau e que decidiram regressar, o que nos
fez incluir mais esta opção. Acabámos por fazer a divisão em: “chegada antes de 1999”, “chegada
depois de 1999” e “foi e voltou”.
Em resumo, as variáveis foram: sexo (duas opções), idade (quatro opções), data de
chegada (três opções). Chegámos, desta forma, às 24 combinações diferentes possíveis. Para
angariação dos entrevistados foi utilizado o método “bola de neve”, em que através de um
contacto se conseguiram outros. Embora tenhamos construído uma amostra teoricamente
sustentada, com perfis únicos, com a utilização do método “bola de neve” corremos o risco de
os entrevistados poderem possuir histórias algo semelhantes, o que foi agravado pelo facto de
a comunidade ser pequena e de os grupos, ou redes de contacto dentro dela, se intersectarem.
No total realizaram-se 29 entrevistas, o que significa que para alguns dos perfis se fez
mais do que uma. As entrevistas foram realizadas em Maio e Junho de 2013. Foram gravadas
em suporte áudio e tiveram a duração média de 49 minutos.
3. Resultados
O processo de análise individual de cada entrevista e de análise transversal de todas
levou à identificação dos principais tópicos. Estes temas de análise foram agrupados em três
partes: 1. Percursos migratório; 2. Integração e 3. Usos dos média étnicos, mainstream e
transnacionais. Cada parte foi dividida em subtemas e a análise a cada uma das comunidades
foi feita separadamente. Neste artigo, damos um maior enfoque à parte de integração e média
e, menos, à da língua de acolhimento.
3.1 Percursos migratórios
Comum aos dois grupos em análise foi um desejo de melhoria de vida, de encontrar nas
novas sociedades de acolhimento um melhor emprego, mais de acordo com as qualificações de
cada um ou, mesmo que tal não tivesse sido possível, mais bem remunerado, que permitisse
progredir financeiramente. Para os que partiram primeiro, a motivação principal foi esta. Para
os que se lhes seguiram, as razões pessoais estiveram muitas vezes na base da mudança, um
reagrupamento familiar.
Para ambos os países de origem das comunidades, os destinos tradicionais de
emigração estão a mudar. Como explica Nath (2009), devido à mudança nas políticas de
emigração e a emergência de oportunidades em outros lugares, os destinos dos nepaleses estão
a mudar do sul e sudeste da Ásia para o médio oriente e Europa. Embora possa levar algum
tempo até que novos padrões se estabeleçam, as redes de migração desempenham um papel
importante na definição de destinos de emigração nepalesa. Foi o que verificámos também na
comunidade nepalesa de Portugal. Ainda com a situação de crise que se vive no país, a
comunidade continua a aumentar o que se pode dever ao sucesso das redes de emigração, que
abrem caminho a outros migrantes.
Depois vêm as possibilidades de futuro, não basta no curto prazo ter boas perspetivas.
No caso dos nepaleses, existia a ideia de que em Portugal seria mais fácil conseguir o visto de
residência e, consequentemente, viver ali com mais estabilidade. Em Macau, a boa situação
económica da região e as ofertas profissionais para pessoas qualificadas permitem aos
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imigrantes portugueses pensar numa vida mais estável e com mais regalias do que teriam
possivelmente num Portugal em crise.
Assim, a ideia de regresso em ambos os casos é pouco definida. Está ligada a dois
fatores: perspetivas pessoais e profissionais na região de acolhimento e grau de integração.
Quanto ao primeiro, os nepaleses veem no seu próprio sucesso ou no sucesso alcançado pelos
seus compatriotas em Portugal, nomeadamente no negócio da restauração, um exemplo de que
é possível prosperar no país. Para os portugueses, o que perspetivavam em termos
profissionais quase sempre se concretiza, ou seja, desde que sejam qualificados, obtêm uma
proposta de emprego, mesmo que não a ideal logo no início, mais ou menos rapidamente, e que
permite uma situação estável no território.
3.2 Integração
Em todos os imigrantes existe um interesse tanto na manutenção da sua cultura
original como nas interações diárias com outros grupos; desejam manter um certo grau de
integridade cultural, enquanto procuram participar como parte integrante da rede social mais
abrangente. Ou seja, na sua construção identitária enquanto indivíduos procuram afirmar
elementos pertencentes à sua cultura de origem e à nova cultura de destino.
3.3 Cultura de origem
A transição necessária, a alteração de comportamentos no repertório de cada um, que
envolve tanto o abandono de alguns elementos da sua cultura como a aprendizagem de
elementos de outras, não acontece para todos da mesma forma. E aqui percebemos uma
diversidade de alterações: umas são tomadas pela própria vontade de cada indivíduo; outras
são necessárias à adaptação à nova sociedade e, como tal, o indivíduo tem de as tomar para se
integrar; outras ainda vão acontecendo impercetivelmente ao longo do tempo de permanência
na sociedade de acolhimento. O grau de manutenção cultural ou de incorporação de elementos
culturais existentes na sociedade de acolhimento dita o grau de integração.
Neste âmbito percebemos que a maior ou menor facilidade de acesso ao país de origem
também condiciona o nível de integração atingido. Isto porque se, mesmo vivendo numa
sociedade muito diferente, conseguem ter em paralelo uma vida mais próxima à que tinham na
origem, a necessidade de integração é menor. Esta constatação foi feita na comunidade
portuguesa e envolve vários elementos.
Primeiro, em Macau, pelo facto de a região ter sido administrada por Portugal até muito
recentemente, a forma de vida adotada pelos portugueses no território durante o período de
administração portuguesa, e que procurava ser feita à imagem do que acontecia em Portugal,
ainda pode ser mantida em muitas áreas, que vão desde as leis, à utilização do Português no
funcionalismo público, às tabuletas com indicações em Português que se veem no território.
Segundo, pelo poder económico que os elementos desta comunidade conseguem ainda
alcançar por trabalharem em Macau podem, se quiserem, viajar para países onde podem ter
mais contacto com elementos da cultura ocidental ou mesmo para Portugal. Alguns dos
imigrantes vão a Portugal, no mínimo, duas vezes por ano.
Terceiro, as possibilidades oferecidas pelas novas ferramentas mediáticas. No passado,
em que a carta era o meio de comunicação mais comum, entre o envio e a resposta passava pelo
menos um mês, e o telefone era mais caro e seria inviável estabelecer conversas quer em termos
de duração quer de frequência como as que são possíveis estabelecer hoje. O mundo está mais
próximo. Em especial os média transnacionais e a Internet, em que se incluem as aplicações de
comunicação, permitem sentir uma proximidade entre os membros da diáspora, entre a família
e os amigos, que não seria possível há apenas dez anos. Não só existem mais aplicações deste
género, como os suportes são também eles mais diferenciados. Mais interessante é ainda
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verificar que, em apenas dois anos, o período de tempo que passou entre a investigação na
comunidade nepalesa (2010) e a investigação na comunidade portuguesa (2013), a referência
ao uso dos smartphones foi muito mais frequente na segunda comunidade. Poderá dever-se a
um maior poder económico por parte dos elementos desta comunidade para adquiri-los, mas
julgamos que tal se deve, sobretudo, à velocidade com que os produtos tecnológicos atingem a
fase de maturação e, consecutivamente, se tornam mais baratos e o seu uso mais banalizado.
Todos estes fatores elevam as experiências de transnacionalização a uma nova
dimensão. As fronteiras culturais atenuam-se e a construção identitária dos que migram é
enriquecida por elementos não só das culturas de origem e de destino, mas de todas as outras
com as quais contacta, o que também acontece com indivíduos que nunca emigraram, mas que
têm hoje a possibilidade de estabelecer relacionamentos pessoais e profissionais com pessoas
no estrangeiro. As redes sociais, como o Facebook ou o LinkedIn, apoiadas por funcionalidades
que permitem comunicar e ver o “outro”- estrangeiros residentes no resto do mundo -, tornamno mais próximo, mais acessível. Nesta ligação ao resto do mundo e na busca de se manterem
informados sobre outros países, os imigrantes entrevistados nas duas comunidades referem
em comum as grandes cadeias televisivas internacionais, como a CNN ou a BBC, quer veem
através da televisão ou online.
Porém, as novas possibilidades que a tecnologia e os média oferecem podem atenuar
as “dores da adaptação”, porque fomentam uma maior ligação ao país de origem, mas é
exatamente por este motivo que o grau de integração atingido pelo imigrante, que implicaria
uma maior adoção dos elementos singulares, únicos da cultura de destino, poderá ser menor.
No caso da comunidade nepalesa, a manutenção dos laços com a cultura de origem não
é tão fácil. Em especial os imigrantes mais recentes ainda não construíram uma base que lhes
permita ter uma capacidade financeira para viajarem frequentemente para o Nepal. O estado
de desenvolvimento e de propagação das tecnologias nesse país, nomeadamente da Internet,
ainda não é suficiente para permitir contactos tão fáceis. Como refere também Alvord (2011),
embora todos os imigrantes em foco na sua pesquisa, tal como na nossa, usem a tecnologia para
se “conectarem” a casa, as diferenças em termos de acesso e de infraestruturas têm
consequências. No Nepal as infraestruturas existentes não são as mesmas que existem em
países mais desenvolvidos tecnologicamente, como os Estados Unidos da América e Portugal, e
podem dificultar o contacto com os familiares e amigos, tornando o processo mais lento. Mesmo
para os que possuem família em áreas metropolitanas, como Kathmandu, embora tenham
afirmado que as mesmas possibilidades que existem em Portugal existem no Nepal, o preço do
serviço, a morosidade e a eletricidade pouco fiável continuam a dificultar a comunicação. Estas
limitações afetam os laços psicológicos e emocionais em relação ao país origem.
Uma das formas que têm de manter estes laços, mesmo com a dificuldade de
comunicação com a família e amigos no Nepal, é manterem-se informados sobre o país. Estarem
ao corrente de notícias e eventos passados no país de origem representa uma forma de
sustentarem as suas identidades híbridas (Alvord, 2011). Os imigrantes nepaleses
entrevistados procuram manter-se informados sobre o país de origem, o que lhes permite
manter e cultivar os laços que possuem com ele. Para este efeito utilizam jornais online
produzidos no Nepal e os média transnacionais, onde além de informação sobre o Nepal,
procuram informação sobre o resto do mundo.
3.4 Cultura de acolhimento
Quanto à participação na sociedade de acolhimento, as alterações mais visíveis
encontraram-se na comunidade nepalesa. A mudança na forma de vestir revela não só um
desejo de adquirir elementos culturais do país de destino. Mais do que isso, sendo a forma de
vestir um rótulo, uma declaração de identidade, é das maiores mudanças que um imigrante
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pode fazer porque implica, como vimos nos resultados, um conflito em relação à cultura de
origem, e traduz-se num forte desejo de integração, de se imiscuir na cultura local, passar
despercebido entre os demais, diluir-se na paisagem e ser visto com um “igual” e não como o
“outro”.
Todavia, não podemos concluir que, por quererem afirmar valores da cultura de
destino, reneguem a de origem. Na estratégia que adotam, a extensão da mudança individual
resulta de um natural desejo de adaptação, mas não significa que não mantenham outros
elementos da cultura de origem. Verificámos que o fazem quanto às práticas religiosas, quanto
ao que comem e a outros hábitos da vida quotidiana, que podem ser mantidos apenas dentro
da comunidade, ou não, como o falar Nepalês com os familiares e amigos nepaleses e Português
com os restantes.
O desejo de afirmação de traços culturais do destino passa pela valorização dos hábitos
e costumes das comunidades locais, daí que a forma como os imigrantes veem a sociedade de
acolhimento - que neste caso passa a ser o “outro” - seja também importante na estratégia de
integração.
Quanto à comunidade portuguesa em Macau, a forma como vê as comunidades locais
parece estar fortemente condicionada pelo facto de a grande maioria dos seus membros não
saber falar Cantonês nem Mandarim e pelas próprias circunstâncias históricas do domínio
português sobre esse território, que a coloca numa posição particular em termos de capital
linguístico e necessidade de o alargar. A dificuldade em aprender línguas tão distantes da sua
língua materna e a evidência de que não é preciso sabê-las para conseguir um emprego
contribuem para este ciclo vicioso. Não aprendem porque é difícil e moroso – ficam limitados a
falar com membros da comunidade ou das outras comunidades através da língua franca, o
Inglês – não conhecendo melhor as comunidades locais sentem-nas fechadas - como pensam
não haver abertura para conhecê-las melhor e à respetiva cultura, cujos hábitos consideram
muito peculiares, não cultivam o interesse pela aprendizagem das línguas e investem o seu
tempo noutras atividades.
Ainda assim, a maioria manifestou interesse por se manter informada sobre a
sociedade de acolhimento, até porque tal é facilitado pela existência de média étnicos em
línguas portuguesa e inglesa em Macau e pelos média da região vizinha, Hong Kong.
4. Os usos dos média
As audiências constituídas por imigrantes dividem a sua atenção entre os média
étnicos, mainstream e transnacionais. Dependem dos meios de comunicação transnacionais
para partilha do seu sentido de identidade, mas os contextos locais e nacionais onde vivem, em
que atuam média étnicos e mainstream, são igualmente importantes para a construção
identitária destas comunidades (Georgiou, 2005).
4.1 Média étnicos e mainstream
Estes média são encarados como diferentes na sua essência. Os média étnicos são
interpretados pela ideologia dominante (e assimilacionista) como potencialmente
perpetuadores de diferenças identitárias enquanto os média da maioria, ou mainstream, são
encarados como “integradores” (Carvalheiro, 2008).
Como explica Carvalheiro (2008), o uso dos média não deve ser encarado como
consumo em sentido restrito, mas também como prática. Por isso, não basta perguntar “que”
produtos se consomem, também é preciso considerar “como” são consumidos. Ignorar a
articulação dos média com outros fatores resulta num “mediacentrismo” fatal para a
compreensão das identidades étnicas. No nosso estudo procurámos saber não só que média os
imigrantes usam e como, mas também conhecer os seus percursos migratórios, como se
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processa a sua integração, a sua ligação às culturas de origem e de destino e qual a importância
da língua de acolhimento.
As duas comunidades que estudámos têm em comum o facto de serem originárias de
culturas muito distantes da cultura de acolhimento e de serem pequenas relativamente ao
universo da sociedade de acolhimento. De diferente têm o nível de desenvolvimento do país de
origem, as qualificações dos membros da comunidade e a relação de cada comunidade com a
região de acolhimento. A comunidade portuguesa está em Macau há cerca de 500 anos e
administrou o território até recentemente; a comunidade nepalesa está em Portugal há cerca
de 20 anos e não tinha qualquer relação anterior com o país. Nestes dois contextos, a ideia de
que os média étnicos são perpetuadores de diferenças identitárias e de que os média
mainstream são integradores não se verificou.
As razões que explicam esta conclusão devem-se, em primeiro lugar, ao facto de que as
respetivas sociedades de acolhimento adotam uma estratégia pluricultural e não
assimilacionista; em segundo lugar, porque o uso dos média está condicionado pelo
conhecimento das línguas de acolhimento.
No caso da comunidade nepalesa verificamos que os média étnicos usados são os sites
nepaleses produzidos em Portugal. A forma como esse uso é feito vai no sentido de obter
informação sobre o país de origem, mas sobretudo para obter informação na língua de origem
sobre a sociedade de acolhimento, o que revela um sentido de integração e não de separação
ou fechamento. No caso da comunidade portuguesa acontece o mesmo. Os média étnicos usados
são os jornais e revistas, canais de televisão e rádio portugueses. O seu uso vai no sentido da
obtenção de informação, na língua de origem ou em Inglês, não só relativa à comunidade mas
também informação mainstream, ou seja, sobre o que acontece na sociedade de Macau como
um todo. Assim, os média étnicos adotam o papel de mediadores entre a informação
mainstream e a comunidades imigrante.
Quanto ao uso dos média mainstream, verificámos que, na comunidade nepalesa, os
média mainstream usados são principalmente os canais televisivos de sinal aberto e os jornais
diários de distribuição nacional. A forma como os usam está condicionada pelo conhecimento
que os imigrantes já possuem de Português. Os que ainda não possuem conhecimentos
razoáveis da língua visualizam, por exemplo, concursos televisivos e observam a forma de
vestir e o comportamento dos concorrentes. Os que possuem mais conhecimento da língua,
além de concursos, veem também telenovelas, em que além de gestos, forma de vestir e outros
hábitos culturais, procuram aprimorar o conhecimento da língua. Além disto, procuram
informação noticiosa sobre Portugal, o que sugere um interesse pela cultura de acolhimento.
Na comunidade portuguesa de Macau, o uso dos média mainstream também é
condicionado pelas línguas de acolhimento. O desconhecimento das línguas chinesas faz com
que não usem média em Cantonês e Mandarim, escolhendo os média em Inglês ou Português.
Nestes procuram sobretudo informação sobre a região de acolhimento, em que se inclui não
apenas Macau, mas também Hong Kong, o resto da China e outros países asiáticos.
4.2 Média transnacionais
Os estudos sobre os média transnacionais evidenciam o seu papel na manutenção dos
laços entre as comunidades imigrantes e os respetivos países de origem (Elias & Lemish, 2006,
2008) e a relevância das TIC, em especial da Internet, na concretização de aspirações
migratórias, ao ser utilizada para explorar o mundo, procurar oportunidades, informações,
contactos e novas ideias (Burrell & Anderson, 2008).
Na nossa investigação verificámos que, em ambas as comunidades, os média
transnacionais, aqui incluindo os média nacionais acessíveis pela Internet, são utilizados na
manutenção de laços com o país de origem. Na comunidade nepalesa, os média utilizados são
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sobretudo as cadeias televisivas transnacionais, como a BBC e a CNN, onde procuram
informação sobre o Nepal. A forma de acesso é através dos respetivos sites de Internet. Estes
mesmos meios são utilizados para obterem informação sobre o resto do mundo.
Tabela 2. Pontos comúns as dúas comunidades
Percursos migratórios
Motivação para migrar: desejo de melhoria de vida e possibilidades de futuro. Não basta no curto
prazo ter boas perspetivas, poder permanecer no destino é algo importante.
Os destinos tradicionais de emigração estão a mudar. Para os nepaleses estão a mudar do sul e
sudeste da Ásia para o médio oriente e Europa. No caso dos portugueses, o Reino Unido passou
a ser um dos destinos preferidos.
A ideia de regresso aos países de origem é pouco definida. Está diretamente ligada a dois fatores:
perspetivas pessoais e profissionais na região de acolhimento e grau de integração.
Integração e (re)construção identitária
Desejo de manter um certo grau de integridade cultural e simultaneamente participar na rede
social mais abrangente - adotam uma estratégia de integração.
Usos dos média
Os média étnicos são usados para obter informação sobre o país de origem e para obter
informação na língua de origem sobre a sociedade de acolhimento.
Os média étnicos adotam o papel de mediadores entre a informação mainstream e as
comunidades imigrantes.
O uso dos média mainstream é condicionado pelo conhecimento das línguas de acolhimento e
visa a obtenção de informação sobre a região de acolhimento.
Ambos os meios, étnicos e mainstream, indicam a adoção de uma estratégia de integração.
Os média transnacionais são usados para obter informação sobre o país de origem e sobre o
resto do mundo. Destacam-se as grandes cadeias televisivas transnacionais.
Os média transnacionais com formato um para um ou muitos para muitos são também usados
pelas duas comunidades para contactarem com familiares e amigos.
O uso da Internet eleva as experiências de transnacionalismo, transcendendo os limites do país
de origem e do país de destino.
O uso dos média na aprendizagem de línguas com raízes muito diferentes das da língua materna
revelou-se pouco eficaz quando o conhecimento da língua ainda é muito parco. As aplicações
para smartphones, como por exemplo dicionários e outras para auto-estudo, são úteis nestes
casos.

Na comunidade portuguesa, os mass media (com conteúdos de muitos para muitos)
também são usados quer para obter informação sobre o país de origem, e neste caso o principal
é a RTP Internacional – quer para obter informação sobre o resto do mundo, em que os meios
referidos são os apontados pela comunidade nepalesa. A diferença é que na comunidade
portuguesa o acesso é feito sobretudo através de televisão por cabo e TDT.
Alguns membros desta comunidade, além de média transnacionais ocidentais, utilizam
também os asiáticos, como alternativa à agenda mediática ocidental. As cadeias Al Jazeera e a
Russian Television e os jornais China Daily do governo chinês e os média de Hong Kong são
exemplos. Mais do que notícias sobre o que se passa especificamente nas regiões de onde são
transmitidos, procuram informação alternativa a acontecimentos de interesse internacional,
que são também transmitidos em meios ocidentais. Fazem-no conscientemente, tendo a noção
que a verdade dos factos, se se quiser alcançá-la, está algures no equilíbrio entre os dois, porque
os meios asiáticos também eles têm os seus próprios interesses e seguem as suas próprias
agendas influenciadas pelos respetivos governos.
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Quanto aos novo média transnacionais, com formato de um para um ou de muitos para
muitos, são utilizados para contactar familiares e amigos, quer estejam no país de origem quer
estejam noutro país. A presença de conhecidos em outros países, a busca de notícias sobre
outros países, e a procura de oportunidades de emprego no resto do mundo, através das redes
sociais, fazem com que as experiências de transnacionalismo ultrapassem as barreiras do país
de origem e do país de destino.
A mais-valia de um estudo deste tipo, realizado em dois contextos diferentes, é
conseguir perceber que resultados são semelhantes aos dois, exatamente por anularem as
conclusões específicas de um ou outro contexto (Elias & Lemish, 2006). Na nossa investigação
o que foi encontrado de comum às duas comunidades tem potencial para ser generalizável a
outras comunidades, já que não leva em conta a origem cultural e o contexto de inserção.
O que de mais surpreendente descobrimos nesta investigação foi que, com origens
culturais e geográficas tão distintas e vivendo em contextos igualmente tão diversos, as duas
comunidades partilham aspetos dos seus percursos migratórios, da sua integração e do uso que
fazem dos média. Conclui-se, portanto, que poderão ser comuns aos milhares de comunidades
de diáspora espalhadas pelo mundo e que, quer políticas governamentais de integração de
imigrantes quer outras relacionadas com os média, poderão encontrar neste pontos uma fonte
de informação útil.
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Resumo
A proximidade gaña protagonismo no escenario mediático galego. A medida que avanza a
mundialización, os espazos locais convértense en estratéxicos na Sociedade da Información e
do Coñecemento. A mundialización dos fluxos informativos revalorizou o papel dos ámbitos
locais no escenario global. Hoxe a información é mundial e local á vez, polo que, aqueles que
queiran estar no mundo con voz propia, teñen que prestar especial atención á información de
proximidade –a súa elaboración, a participación dos usuarios, os efectos que provoca na
comunidade…– e á súa distribución en todos os canais. No século XXI, nos tempos de Internet,
xa sabemos que a información do futuro, se quere ter calidade –tanto no formal coma nos
contidos–, ten que escribirse con L de local. Pois iso é o que fai a prensa comarcal galega, polo
que podemos dicir sen complexos que ten futuro. E por iso a proximidade convértese nun eixo
central do ecosistema comunicativo galego do terceiro milenio1.
Palabras chave: información local, prensa comarcal, medios de proximidade, Galicia
Abstract
Proximity information gains relevance in the Galician media scene. As globalization advances,
local spaces become strategic in the Information and Knowledge Society. The globalization of
information flows revalues the role of local areas in the global scenario. Nowadays, information
is global and local at the same time, so those who want to be in the world with their own voice
have to pay special attention to information of proximity – to its elaboration, the participation
of users, the effects that it provokes in the community... – and its distribution through all
channels. In the 21st century, in the Internet era, we already know that the information of the
future, if it wants to have quality –both in the formal and in the content– has to be written with
the L of local. And that is what the Galician regional press does, so we can say without complexes
that it has its own future. And this reality explains why proximity becomes a central axis of the
Galician communicative ecosystem of the third millennium.
Keywords: local information, regional press, media of proximity, Galicia

1 Este texto é unha reformulación actualizada e matizada da conferencia que preparamos para un curso de verán

sobre a prensa comarcal, celebrado na USC baixo a coordinación de María Isabel González Rey.
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1. Introdución
A volta ao local demanda reflexións conceptuais no novo panorama do terceiro milenio.
Non hai dúbida de que calquera análise dos procesos de comunicación mediada
tecnoloxicamente nos escenarios territoriais e sociais obríganos a unha previa diferenciación
entre o local, o mundial –o global– e, nunha busca de síntese dos dous, do glocal, ou das
interaccións que hai entre os distintos espazos comunicativos. Como estamos diante de
fenómenos complexos e cambiantes, convén formular algún acoutamento conceptual e
algunhas consideracións sobre o local nos escenarios comunicativos actuais.
As bases están claras: a tradición dos estudos de comunicación de proximidade. Pero
hai un novo ecosistema e, por iso, en primeiro lugar, temos que facer unha aproximación
situando a información no contexto dixital da Sociedade da Información e do Coñecemento,
porque o local rompeu fronteiras, saltou ao satélite e penetrou en Internet. Polo tanto, o local
xa non pode estar determinado exclusivamente pola difusión territorial, senón polo ámbito
local dos contidos, así como polos problemas que afecten a persoas que, sendo dun lugar, están
vivindo temporal ou definitivamente fóra de tal espazo (Cebrián, 2001:145).
Cando temos Internet como o paradigma da comunicación mundial e total, o
renacemento do interese polo próximo debemos enmarcalo nas necesidades de comunicación
mediada da cidadanía. Para actuar na sociedade actual hai que dispoñer de información útil e
precisa, porque en caso contrario os usuarios non dispoñen de datos suficientes para unha
elección con criterio. Esa decisión tómase nun escenario aberto e menos dependente do
territorio ca no pasado, aínda que vinculado a unhas identidades, a un contexto e a un escenario
económico, social e político. Non estamos, pois, falando do local como un ámbito minoritario,
senón como un espazo estratéxico e un sector fundamental para o desenvolvemento dunha
comunicación ao servizo da cidadanía no terceiro milenio.
Certamente, o local sempre estivo relacionado cunha localidade, cun lugar no territorio
onde se asenta unha comunidade, é dicir, cun asentamento que conta con bens e servizos. O
local sopórtase nun ámbito obxectivo de carácter xeográfico, social e cultural que define as
fronteiras espaciais con respecto a outros territorios, as relacións sociais que rexen a
convivencia e os modelos de comportamento e as peculiaridades culturais e lingüísticas que se
traducen en visións do mundo, construcións simbólicas e ritos variados no transcurso da vida
cotiá (Paniagua, 2002:578). E cando falamos de local referímonos inicialmente ao tratamento
dos acontecementos que aí se producen ou que se producen noutros ámbitos, pero que afectan
aos cidadáns desas localidades. Son, pois, ámbitos de produción e recepción comunicativa moi
definidos, unidos pola proximidade e polos vínculos co escenario cultural e social de referencia
a partir dun territorio.
Na sociedade en rede do terceiro milenio, a definición do local como parte dun todo
resulta insuficiente (Moragas e Prado, 1991:13). A universalidade, entendida como suma de
cultura e saberes, é un conxunto de moitos coñecementos particulares, locais, singulares, que
se relacionan mutuamente, comunicando os seus propios particularismos para enriquecerse
mutuamente. E para que se produza ese enriquecemento fai falta o roce das persoas, das
culturas. É preciso profundar neses contactos, coñecer mellor, para que esa suma de saberes
chegue realmente a enriquecer a ámbalas partes (Bel, 2002:50).
O local é, pois, neste terceiro milenio, un espazo social e un espazo de comunicación
interpersoal e de comunicación mediada tecnoloxicamente onde, polo tanto, tamén hai
información. E os cidadáns teñen dereito á información nese espazo porque falamos non só dun
ámbito administrativo, senón tamén dun ámbito social-comunicativo no que os trazos
distintivos dos medios locais son a identidade e a proximidade (Guillamet, 2002:183-195). Polo
tanto, calquera definición de información local non debe identificar a información de
proximidade como unha información de segunda, rutineira e imitadora dos grandes medios de
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referencia mundial. A información local ten que ser unha información de calidade, plural,
participativa, imaxinativa e que conte o que ocorre na zona onde se asenta o medio, no lugar
para o que informa e que conte o que lle afecta e interesa aos habitantes dese ámbito, incluso
cando se produce fóra.
O espazo de comunicación local é, pois, un espazo xeográfico e un espazo social, polo
que o local en comunicación é un lugar da experiencia individual posible (próxima), no grao
cero do que chamamos mediación ‘mass mediática’ (Moragas e Prado, 1991:13). Nese lugar
próximo onde hai comunicación mediada tecnoloxicamente, que é tamén onde resulta máis fácil
e natural a comunicación interpersoal, constátase a existencia de moitas variables que
configuran e dan identidade aos procesos de comunicación. A comunicación local é, polo tanto,
dinámica, próxima a emisores e receptores, e implicada co que identifica e diferenza aos
habitantes dun espazo xeográfico e social. A mudanza é constante.
2. Algunhas mudanzas
Unha aproximación actual demanda miradas multiperspectiva e revisións periódicas
do panorama. Queda claro, neste repaso rápido polo concepto de local, que advertimos como
na Sociedade da Información e do Coñecemento permanecen moitos elementos que definiron a
información local desde o primeiro momento, pero tamén hai importantes cambios como
consecuencia da mundialización e dunha nova relación entre o mundial e o local. Nesta fase os
espazos mundial e local non se contrapoñen, senón que se complementan para convivir nun
escenario de disputas constantes. Aumentan as vías para a comunicación local, o que permite
atender mellor as respostas ás demandas e necesidades dos cidadáns no referido á información
que lles afecta e que lles interesa. É por iso que neste escenario gaña protagonismo a produción
de contidos, especialmente a produción de contidos con identidade, as prácticas sociais dos
usuarios e a capacidade para afrontar os desafíos desde calquera lugar e en calquera momento.
As posibilidades tecnolóxicas de converter os acontecementos locais en mundiais pola
difusión coincidiu no tempo coa política de descentralización nalgúns países. Foi así como en
moitos ámbitos locais se consolidou unha vida política, cultural e económica ao tempo que se
estableceron mecanismos para a articulación de medios de comunicación local. A delimitación
dos novos espazos permitiu o afianzamento dunha estrutura mediática que contribuíu a unha
maior participación dos cidadáns. Desta forma reforzáronse os lazos que unen aos habitantes
dun determinado pobo coa cultura e a política das localidades nas que residen. E a estrutura
mediática que acompañou estes avances case sempre actuou como vehículo de defensa do
propio, dos valores locais.
No momento actual debemos, pois, entender a comunicación local como todo un
proceso de elaboración de información que dá como resultado uns novos contidos, máis
próximos ao cidadán, e unha maneira de producir información máis espontánea e directa. O
local non podemos consideralo como algo estático, senón que debemos analizalo no contexto
do dinámico escenario mediático do século XXI. E os cambios da era dixital afectaron
especialmente aos espazos de comunicación. Na actualidade a comunicación local caracterízase
pola focalización na proximidade, pero nun escenario onde os procesos de produción,
circulación e consumo de contidos conseguen traspasar facilmente as barreiras xeográficas. Iso
fai que os procesos comunicativos muden, pero tamén os seus efectos.
3. As alternativas glocais
O mundo actual é cada vez máis glocal (global e local á vez). A medida que no escenario
mundial avanza a concentración e a penetración dos grandes grupos de comunicación, o local
configúrase cada vez máis como alternativa. Un dos modos de loitar contra o cada vez máis forte
poder dos grandes grupos mediáticos, xurdidos sobre todo a partir do fenómeno da
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desregulación e da liberación vivida no século XX, está na busca de formas alternativas de
comunicación a pequena escala. Trátase dunha volta a eses modelos de proximidade, como o
caso citado de Galiza, ou de modelos con medios aínda máis participativos e cunha maior
implicación na comunidade.
O potencial democratizador do soporte Internet pode facer posible a materialización
do soño manifestado durante anos polo pensamento crítico ao garantir o acceso ao fluxo
comunicativo global de produtores de información menores, independentes e arredados dos
grandes grupos de medios. Distintos países así o entenderon e apoiaron a creación de redes de
medios de proximidade, tanto tradicionais como de soportes nacidos só na rede e para a rede.
De feito, diante das novas e esperanzadoras perspectivas abertas pola rede de redes, o
cibermedio enténdese como un emisor de contidos que ten vontade de mediación entre feitos
e público, utiliza fundamentalmente criterios e técnicas xornalísticas, usa a linguaxe
multimedia, é interactivo e hipertextual, actualízase e publícase na rede Internet. En
consecuencia, o cibermedio local postúlase como unha alternativa mediática arredada do
monólogo unificador e homoxeneizante da globalización e dos seus grandes grupos de
comunicación, encarreirada cara a busca dunha información próxima e identitaria.
3.1 A prensa comarcal como punto de partida
Galicia conta cunha gran tradición de medios de proximidade. Nos impresos estivo á
orixe, que logo se ampliou da man doutros soportes. A prensa comarcal galega, neste escenario
de mudanzas, mantense como o modelo propio de comunicación de proximidade de Galicia, con
raíces históricas e cunha evolución que desembocou no mapa que hoxe coñecemos, cunha
proposta de medios de moi diferentes características e cun obxectivo común: contar o que pasa
nas comarcas onde se edita. A rede e a delimitación dos novos espazos de comunicación fixeron
que moitas das cabeceiras actuais de prensa comarcal de Galicia da segunda década do terceiro
milenio teñan versións online e teñan versións en papel (hai medios que combinan as dúas e
hai medios que só están nunha das opcións).
As transformacións do sector da comunicación en marcha anuncian cambios futuros
que irán definindo os pasos desas publicacións para seguir respondendo aos seus obxectivos
informativos e para conseguir sobrevivir nun escenario moi competitivo e aberto. O que parece
seguro é que esa prensa comarcal seguirá tendo futuro en Galicia se non renuncia á información
de proximidade, a implicarse de cheo na vida da comunidade local e a aplicación de proxectos
realistas para vencer os desafíos.
4. Conclusión
A proximidade segue estando no centro dos procesos comunicativos. A medida que
avanza a reconfiguración do escenario mediático nesta sociedade en rede, dispoñemos de
novos elementos para analizar o local no actual contexto e os cambios que este espazo está
vivindo. Esa dobre e simultánea tendencia ao mundial e ao local no campo da comunicación fai
que se produza unha convivencia de proxectos e iniciativas que compiten e, nalgunha medida,
se complementan. E eses actores da comunicación mediada tecnoloxicamente están
provocando unha serie de efectos novos nos usuarios, na estrutura de medios, nos consumos,
na produción... Trátase duns cambios que nós entendemos que hai que analizalos en escenarios
locais concretos.
Nestes últimos anos, especialmente a partir da década dos oitenta do pasado século XX,
mudou o propio concepto de local, que está sometido a revisión de acordo co novo contexto
comunicativo e coas características que definen a Sociedade da Información e do Coñecemento,
e o propio marco de relacións entre o mundial e o local, que interactúan nun escenario
complexo e cambiante. Pero, ao tempo que hai todas estas mudanzas, permanece o básico: ao
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local defíneo a proximidade (física, social ou psicolóxica), que afecta moi directamente aos
cidadáns na súa vida diaria.
É por iso que os espazos locais convertéronse en estratéxicos na Sociedade da
Información e do Coñecemento. Sen dúbida, a mundialización dos fluxos informativos
revalorizou o papel dos ámbitos locais tanto na produción de contidos como no deseño de
políticas de comunicación dirixidas a participar no novo escenario. Por iso a prensa comarcal
de Galicia ten e seguirá tendo futuro.
Esa importancia da prensa comarcal, que logo se trasladou con información de
proximidade a través da radio, da televisión e do ciberespazo, segue estando na base do modelo
comunicativo actual de Galicia. Ese carácter de central de máis de dous séculos alimenta un
escenario no que a información de proximidade actúa como eixo do ecosistema comunicativo
galego do terceiro milenio.
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Resumo
Os proxectos transmedia, por definición, colocan as audiencias no centro das súas estratexias
narrativas, de produción e de negocio. O transmedia implica que se determinan targets diversos
e distintos puntos de entrada á historia-experiencia do proxecto. O concepto de audiencia
tradicional fragmenta así en múltiples audiencias, que desempeñarán distintos roles respecto
ao proxecto con graos de implicación tamén diversos. O presente traballo resulta novidoso por
dous motivos: centrarse en produccións transmedia desenvolvidas en Galicia e estudar
especificamente o rol das audiencias en cada unha delas.
Palabras-chave: Transmedia, audiencias, industrias culturais, Galicia, estratexia
Abstract
Transmedia projects, by definition, place audiences in the centre of their storytelling,
production and business strategies. Transmedia determine different targets and distinct points
of entrance to the history-experience of the project. The concept of traditional audience breaks
into multiple audiences, that will have (if they wish it) an active role in the project with different
degrees of implication. The present work is new because of two main reasons: to focus on
transmedia Galicia productions and to study the audiences’ roles in every one of them.
Key-words: Transmedia, audiences, cultural industries, Galicia, strategy
1. Narrativas transmedia e audiencias. O cambio de paradigma.
Os proxectos transmedia colocan as audiencias no centro das súas estratexias de
desenvolvemento, sendo esta unha das súas características diferenciadoras.
En xeral, estas novas narrativas, que expanden o fluxo da historia a múltiples
plataformas, vense singularizadas por unha serie de características que afectan tanto ao contido
como ao discurso (Costa & Piñeiro, 2012), onde destaca o rol outorgado ao tradicional
“receptor” do producto cultural. As audiencias participan dalgunha ou múltiples maneiras na
aventura. Segundo o nivel de inmersión na historia pode desencadearse á súa vez o fenómeno
fan. De aí xorden novas denominacións para as audiencias, tales como VUP (viewer-userplayer), na terminoloxía de Dinehart (2008), ou prosumidores (Scolari, 2013; Costa-Sánchez &
Piñeiro-Otero, 2013), así como todo un catálogo de clasificacións para os contidos xerados polas
distintas comunidades de seguidores (Guerrero & Scolari, 2016).
Polo tanto, dita transformación do concepto de receptor tradicional baséase en catro
cambios fundamentais:
En primeiro lugar, mentres o produto cultural convencional diríxese a unha audiencia
prioritaria, o produto transmediático define distintos tipos de audiencias aos que desexa chegar
mediante contidos e plataformas tamén distintas, o que permite aglutinar públicos distintos e
afinar cada público con maior precisión. É por iso que permite falar de audiencias en plural, en
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lugar dunha concepción de audiencia en singular como macrocategoría que abarca ao públicoobxectivo dun produto cultural.
En segundo lugar, busca en maior medida que unha narración monomediática
convencional a implicación das audiencias no mundo da historia. A implicación xera demanda
e, dado que a súa demanda de contidos en relación a personaxes e historia é maior, dita
demanda debe ser satisfeita (fidelización).
En terceiro lugar, promove a actividade co-creadora por parte das audiencias que xa
non só reciben o discurso a elas dirixido senón que, na súa calidade de máximos seguidores,
manipúlano, interactúan con el ou crean paratextos inspirados no texto orixinal.
En cuarto lugar, un dos seus modelos de negocio (ou de financiamento) máis
empregados nestas producións baséanse no crowdfunding, modalidade na que a implicación
das audiencias dáse a modo de micromecenazgos que axudan a financiar a produción. Neste
senso, cada participante convértese nun pequeno productor do proxecto, o que á súa vez
reforza a súa implicación na historia e o seguimento no proxecto no que participa (fenómeno
fan).
Unha das características definitorias dos proxectos e narrativas transmedia é o convite
recorrente á interacción/participación que expoñen para os públicos. Segundo argumenta
Belsunces (2011), isto dáse, polo menos de dúas maneiras: O simple feito de esperar que algúns
dos consumidores se movan dun medio a outro, xa fai notar que as industrias 'delegan' certas
responsabilidades nuns consumidores que outrora foron considerados pasivos.
En segundo lugar, as narracións transmedia esperan dos espectadores que exploren as
súas historias. Como afirma Jenkins (2008), estas narracións implican o deseño e a creación
dun universo propio, o que o autor denomina 'a arte de construír mundos'. Isto, ligado á
capacidade expansiva dos diversos media, fai posible que unha soa historia implique moitos
personaxes principais que artellen á súa vez moitas outras historias, creando todo un universo
ficcional aberto para a exploración dos fans, de forma aparentemente inesgotable (Jenkins,
2008, pps. 113-114).
Para Pratten (2011), o transmedia alude ademais a unha necesaria participación da
audiencia, de maneira que o compromiso con cada novo medio ou plataforma, é dicir, con cada
nova peza do relato, mantén o entendemento e o afecto da audiencia cara á historia.
Póñense así as bases para a creación dunha comunidade de seguidores que gozan e
ansían cada novo retrinco de mundo que se lles ofrece. O seu incremento é exponencial, tendo
en conta que cada plataforma supón un novo punto de entrada ao universo creado.
Á hora de proxectar as distintas plataformas, hai que ter en conta que cada unha delas
implica graos de participación tamén diferentes (Pratten, 2011: 30). Hai plataformas que
fomentan un maior grao de interactividade/ participación que outras, esixíndolle máis
dedicación aos usuarios. Un ARG (Alternate Reality Game), por exemplo, require un nivel de
participación elevado. Navegar por unha web require máis interacción que participación (unha
participación baixa). Ver un capítulo na tele require do rol pasivo de receptor tradicional. Os
targets de cada unha destas plataformas tamén son distintos.
Gillan (2011) argumenta que o modelo de contido multiplataforma en xeral permite ás
canles de televisión chegar a dous tipos de audiencias á vez: a audiencia da plataforma
tradicional, pero tamén a audiencia dos contidos multiplataforma, é dicir, pequenos nichos de
audiencia que poderían, por exemplo xogar a xogos relacionados coa serie de televisión.
Por outra parte, a miúdo búscase a conexión entre o offline e o online para reforzar a
implicación do usuario. Isto é unha práctica propia dos ARG. No estudo de Waern e Denward
(2009), respecto da serie de ficción sueca Sanningem on Marika, demóstrase que un 30% dos
seguidores crían que a historia era real e a un 24% dos mesmos gustaríalles que o fose. O nivel
de implicación deste 54% de seguidores é, por tanto, moi elevado.
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Un dos graos máis altos de participación na historia constitúeo a expansión narrativa.
Derecho (2006) chama a atención sobre a idea de que as narrativas deberían ser entendidas
colectivamente máis que definitivamente. Desde esta perspectiva, as prácticas expansivas das
fan fiction poden constituír o grao máis elevado na escala de participación das audiencias. Neste
contexto os fans convértense en gardiáns do mundo narrativo: eles xestionan gran parte das
informacións e son os principais evanxelistas que levarán a palabra aos confíns da audiencia
(Scolari, 2013, p.86).
Porén, todos os interesados na historia (en maior ou menor medida) son benvidos. Os
niveis de compromiso poden ser diferentes (Pratten, 2011). Nunha escala de implicación, tendo
en conta a súa actitude cara ao produto transmedia, a súa afinidade ou gusto polo mesmo, o seu
rol respecto do desenvolvemento e a experiencia e o tipo de nodo que representan na
sociedade-rede, poderiamos distinguir entre:
1) Espectador: Nivel de implicación baixo
Espectador pasivo tradicional
Hai unha certa implicación en tanto segue a historia na súa principal plataforma
(p.e. a televisión, no caso dunha serie)
Non busca máis información, non accede a outras plataformas, nin crea contido.
Nodo: Pasivo.
2) Seguidor: Nivel de implicación intermedio
É un espectador activo
Gusta da historia e busca máis contido a un nivel interactivo: web oficial, redes
sociais oficiais, Internet.
Non crea contido
Nodo: Activo (especialmente en redes sociais).
3) Co-creador: Nivel de implicación alto
É espectador-usuario-xogador
Gusta da historia e busca contido máis aló das canles oficiais: en wikis, blogs,
foros, redes sociais, webs de comunidades de seguidores. O seu grao de
coñecemento sobre a historia, os personaxes, o mundo, etc. é elevado.
Crea contido e interactúa con outros seguidores, creando comunidade.
Nodo: Prescriptor activo (recomenda o produto).
2. Metodoloxía
Para o desenvolvemento do traballo empírico escolleuse a técnica cualitativa do estudo
de caso, que foi aplicada a tres proxectos transmedia diferentes desenvolvidos en Galicia.
Tal e como explican Escudero, Delfín e Gutiérrez (2008), o estudo de caso é o método
máis axeitado cando se suscitan interrogantes de investigación do tipo ¿como? e ¿por que?,
tense pouco ou nulo grado de control sobre o comportamento real dos obxectos/eventos en
estudo e a súa temporalidade é contemporánea.
Aplicándoo á nosa área de coñecemento, o estudo de caso pode contribuir a coñecer
como se conciben as audiencias, que grado de implicación/participación suscítanse e que rol se
lles outorga ou toman para si na escala de participación respecto de diversas producións
culturais autonómicas.
Malia que diversos estudos analizaron a aplicación de estratexias transmedia,
fundamentalmente, a series de televisión españolas (Costa-Sánchez & Piñeiro-Otero, 2012;
Rodríguez, Ortiz & Sáez, 2014; Tur-Viñes & Rodríguez Ferrandiz, 2014) ou longametraxes
(Costa-Sánchez, 2014; Mancera & Balanza, 2011), os traballos de investigación que se
aproximen a producións culturais galegas desde esta perspectiva son case inexistentes (cabe
citar Costa-Sánchez, 2016).
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Con esta finalidade, seleccionáronse tres proxectos distintos (dous transmedia non
nativos e un transmedia nativo), que permitan avaliar a consideración das audiencias en
producións-matrices de distinto tipo no eido das industrias culturais, en concreto:
a) o éxito televisivo Matalobos (2009-2013)
b) o proxecto editorial Bolechas (2000-hoxe) e
c) a obra de teatro Amores prohibidos 2.0 (2012), proxecto novidoso, tendo en conta
as particularidades da obra teatral como tal, ademais do obxectivo divulgador e
educativo que permitiu levar a cabo.
3. Análise. Estudos de caso
3.1 Matalobos (Voz Audiovisual e TVG, de 2009 a 2013, 5 tempadas)
Como recolle a ficha da serie no portal culturagalega.org1, Matalobos narra a historia
dun clan familiar, os Matalobos, asentado na ficticia vila de Sardiñeira, na costa galega, e
adicado, entre outros negocios, ao narcotráfico. Dúas mulleres, unha xuíza que tenta salvar a
súa carreira e unha avogada que tenta salvar a súa vida, plantaranlle cara ao clan mafioso.
Matalobos logra, ao longo das distintas tempadas de emisión, altas cotas de audiencia
(desbancando ás principais series do panorama televisivo español), ademáis de recibir diversos
galardóns nos Premios Mestre Mateo, así como o premio á mellor ficción europea en 2012
concedido por Circom2, competindo con preto de 200 producións procedentes de 23 países.
Recibe tamén o premio da Fundación Garda Civil, pola súa fidelidade á hora de narrar a labor
da benemérita na loita contra o narcotráfico.
Moi ben acollido polas audiencias3 e pola crítica, este proxecto audiovisual pertencente
ao xénero thriller-policial ten como plataforma-base a televisión, emitíndose no prime time dos
martes en Televisión de Galicia.
A historia principal, xa descrita, recolle as vivencias da familia Matalobos, centrándose
especialmente no personaxe principal da saga, Carmelo Matalobos, interpretado por Luis
Iglesia. Pero indo máis aló, pode observarse como se empregaron outro tipo de contidos e
ferramentas para a expansión da historia (ver táboa 1), a creación de diversas pontes de
entrada ao relato e a súa contribución ao fenómeno fan.
Cómpre matizar que os materiais que non inclúen retazos da historia non forman parte
do presente compendio, tales como cartaces, fondos de pantalla, a web, o blog ou as redes
sociais da serie empregadas exclusivamente como ferramenta de difusión e promoción.
Matalobos é un proxecto transmedia non nativo, que destaca pola creación de material
audiovisual á marxe da propia serie, mediante o que pode captar o interese de novas audiencias
(coas promos e adiantos), manter e fidelizar as xa existentes (coas recapitulacións e sumarios,
fundamentalmente) e engadirlle complexidade ao universo narrativo de Sardiñeira (os
especiais, ou a serie Un día de garda). Os perfís en redes sociais de personaxes tan carismáticos
como Carmelo Matalobos ou Dona Carme promoven e fomentan a interacción cos fans da serie,
ademais de ofrecerlles pistas de como se conducirán as tramas e recibir opinións dos principais
destinatarios do producto (un aspecto que narrativamente ten moito interese para calquer
producto seriado).

http://culturagalega.org/avg/produccion.php?Cod_prdccn=10198&busca=Matalobos
2 “Matalobos, premio a la mejor ficción de la televisión en Europa”, en http://www.clag.es/es/noticias/matalobospremio-la-mejor-ficcion-de-la-television-en-europa
3 “Las redes sociales reclaman el regreso de Matalobos a TVG” (http://telesmash.blogspot.com.es/2012/04/lasredes-sociales-reclaman-el-regreso.html)
1
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Cadro 1. Contido, historia, plataforma, grao de interacción e rol das audiencias
no universo transmedia de Matalobos
Plataform
a

Grao de
interacción4

Rol das
audiencias

Televisión

Baixo

Espectador

Televisión

Baixo

Espectador

Televisión

Baixo

Espectador

O personaxe principal da
serie fala cos seguidores.

Facebook

Medio

Seguidor

Outro dos personaxes
principais fala da serie cos
seguidores

Facebook

Medio

Seguidor

Personaxes da Garda Civil de
Sardiñeira falan cos
seguidores

Facebook

Medio

Seguidor

Comunidade de seguidores
do personaxe da serie

Facebook

Medio

Seguidor

Cortes de frases destacadas
elixidas polos fans da serie

Youtube6

Medio

Seguidor

Proposta de final alternativo
para Carmelo Matalobos

Youtube

Contido

Historia

Serie de
televisión
(5 tempadas)

Historia da familia Matalobos
e dos habitantes de
Sardiñeira.
Xusto antes do capítulo de
“Matalobos”, emítese“15
Zona: Un día de garda”, que
acompaña cada semana os
distintos efectivos da Garda
Civil nunha xornada de
traballo.
- Sumario Matalobos
- Capítulos extra
-Promos, recapitulacións e
adianto de capítulos
-Capítulo de despedida5:
Matalobos bota a vista atrás.

15 zona: Un día
de garda

Capítulos
especiais
Perfil de
Carmelo
Matalobos
Perfil de
Carmen
Matalobos,
matriarca do
clan
Perfil de Os
picoletos da
Sardiñeira
Clube de fans
de Carmelo
Matalobos
Frases dos
personaxes
Final
alternativo
Resumo de
personaxes
Nova cabeceira
da serie

Creacións-resumos dos
momentos máis importantes
da vida de diversos
personaxes
Proposta de deseño dunha
nova cabeceira para a serie

Alto

Co-creador

Youtube

Alto

Co-creador

Youtube

Alto

Co-creador

Fonte: Elaboración propia.
Orozco e Vasallo (2014) diferencian entre interactividade pasiva, interactividade activa ou interactividade
creativa.
5 Capítulo-homenaxe a todos os personaxes que formaron parte do universo Matalobos.
6 Os materiais en Youtube sobre a serie son numerosos. Fíxose un esforzo de síntese para recoller as principais
tendencias. Tamén se atoparon memes de Carmelo Matalobos en Flickr ou Pinterest.
4
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O éxito do formato pode verificarse na cantidade de paratextos creados polos fans, que
se convirten en co-creadores (prosumidores, por tanto), expandindo o universo narrativo co
que se comprometen. Así, propoñen finais alternativos ou cabeceiras, seleccionan as frases e as
historias dos personaxes ou re-misturan as principais tramas da serie.
Podería terse ido inda un paso máis aló: publicacións dos personaxes da serie (na rede
ou en papel), un xogo online onde se puidese elixir o personaxe protagonista, eventos nos que
participasen os protagonistas, un xogo de realidade alternativa para resolver algún enigma da
serie, etc. O universo Matalobos tería acadado cotas máis elevadas de participación e
complexidade, así como continuaría nutrindo o fenómeno fan.
3.2. Os Bolechas (Edicións A Nosa Terra e Edicións Bolanda, de 2000 até a actualidade).
A familia dos Bolechas é ben coñecida para os máis pequenos. Destinada a un público
infantil e/ou do primeiro ciclo de primaria, a saga de libros, creación de Pepe Carreiro, leva
dende o ano 2000 máis de 500 títulos editados, pero podemos atopar moitas outras plataformas
–non só a editorial- que axudan a expandir o universo narrativo deste proxecto: a serie de
televisión (emitida en Televisión de Galicia7), espectáculos, teatro, música, cómics, xogos e unha
importante comunidade de fans. A isto habería que engadir un amplo abano de produtos de
merchandising (unha liña de xoiería infantil, puzzles, postais, unha mochila, etc.).
Os Bolechas – que ten como protagonistas aos irmáns Carlos, as xemelgas Loli e Pili,
Braulio, Sonia, o pequeno Tatá, xunto co seu incondicional can, Chispa -constitúen un proxecto
transmedia non nativo feito en galego e en Galicia para os máis pequenos. Esta iniciativa
educativa e lúdica, que acadou un grande éxito, realiza así o seu traslado a moitos outros
productos culturais.
Por medio das aventuras da familia Bolechas, os nenos coñecen a xeografía galega ou
viven aventuras nas situacións e realidades cotiás: a escola, a casa, o parque, o autobús, a praia…
A cantidade de historias, quince anos despois do inicio desta prolifica traxectoria, resulta moi
elevada e non é obxecto do presente traballo.
O universo narrativo dos Bolechas (ver táboa 2) componse dunha gran variedade de
plataformas e contidos, que ten como fío conductor aos sete personaxes desta serie que parte
do editorial como plataforma-base, para logo expandirse a outras canles por medio de novos
contidos. Cumpre ademáis coas características definitorias do fenómeno transmedia: non se
require o acceso a todos os contidos (e plataformas) para comprender a mensaxe e xerou unha
ampla e activa comunidade de fans.
Como acontece noutros casos, a serie dispón tamén de redes sociais (Facebook, Twitter
e Youtube) nas que se dan a coñecer as novidades do proxecto e se plantexan concursos, polo
que non son empregadas narrativamente, senón de xeito promocional.
O éxito dos personaxes dos Bolechas permitiu a súa adaptación tanto a nivel de contido
(inesgotables historias) como de formato (multiplicidade de plataformas). A fidelidade aos seu
grupo de protagonistas é a clave de que os distintos tipos de productos culturais funcionen. A
unión dos esforzos de produción dende diversos tipos de industrias da cultura (a editorial, a
musical, a televisiva, a de deseño de xogos) resulta nunha experiencia de éxito para todas elas.
E non remata aí. O universo dos Bolechas segue medrando.

7

O anuncio do salto á televisión ten lugar en setembro de 2012.
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Cadro 2. Contido, historia, plataforma, grao de interacción e rol das audiencias
no universo transmedia dos Bolechas
Grao de
Rol das
Contido
Historia
Plataforma
interacción audiencias
Colección de libros
Serie para televisión
‘Os Bolechas’
(cinco tempadas)
Serie de televisión
‘Os Bolechas
one2three’
Especiais televisivos
(p.e. Entroido)
Brincabolechas
(xira de Nadal)

Varias e
independentes
entre si
Varias e
independentes
entre si
Diversas historias
orientadas á
aprendizaxe de
inglés
Varias e
independentes
entre si
Varias e
independentes
entre si

Libro

Baixo

Lector

Televisión

Baixo

Espectador

Televisión

Baixo

Espectador

Televisión

Baixo

Espectador

Espectáculos e
xiras

Medio

Seguidor

‘Os Bolechas na
máquina do tempo’
(xira pola xeografía
galega)

Varias e
independentes
entre si

Espectáculos e
xiras

Medio

Espectador

‘Os Bolechas fan unha
banda’

Varias e
independentes
entre si

Libro-cd

Baixo

Lector

Varias e
independentes
entre si

Libro
interactivo
(inclúe códigos
QR)

Alto

Seguidor

Web

Alto

Seguidor

Web

Alto

Seguidor

Biblioteca Básica
‘Os Bolechas’

Xogos online
Clube ‘Os Bolechas’

Varias e
independentes
entre si
Seguir os Bolechas

Fonte: Elaboración propia.
3.3. Teatro online. Amores prohibidos 2.0 (23 a 27 de abril de 2012).
Amores Prohibidos 2.0 é unha obra de teatro participativa e interactiva, unha versión
2.0 de Romeo e Xulieta interpretada nas redes por dous mozos adolescentes galegos (Xiana e
Romeu). É o resultado da colaboración entre Redenasa.tv, o grupo de teatro Chévere, co
patrocinio de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) e a colaboración de R. Ten unha
finalidade cultural e educativa de normalización lingüística. O instituto que participa na
iniciativa é o IES A Cachada, situado en Boiro, municipio da provincia da Coruña.
A historia conta o namoramento de Xiana e Romeu, dous mozos que pertencen a grupos
distintos e separados pola lingua, pois ela fala galego e el castelán. Este é o pano de fondo desta
obra de teatro que pasa a convertirse en 2.0, pois os personaxes comunícanse entre eles por
medio dunha web, as redes sociais, canle en Youtube, documentos, chats, audios e mensaxes. A
amplitude de plataformas online é moi abundante e diversa.
O punto de encontro principal é Redenasa.tv, onde se crea un espazo propio para o
proxecto, no que se poden ver os vídeos, fotos e comentarios publicados por cada personaxe.
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Ademais, os personaxes teñen contas nas redes Tuenti e Twitter. Pódense ver vídeos de
Youtube e Xespir (o Shakespeare da versión adaptada) elabora un resumo do que aconteceu
cada día no seu blog.
O público pode intervir comentando na web (plataforma principal do proxecto), que
serve á escenificación da historia de amor entre Xiana (a nova Xulieta) e Romeu (o Romeo de
Shakespeare), pero tamén por medio das redes e medios sociais activados tanto polo Grupo de
teatro Chévere, como polos propios personaxes da obra.
Tamén se propoñen diversas actividades e hai chamamentos constantes á
participación dos públicos de modo on e offline.
A intencionalidade educativa respecto ao emprego das redes sociais e ao uso
normalizador do idioma propio converten ao proxecto nunha experiencia moi interesante
desde o punto de vista da ‘transalfabetización’ (en termos de Scolari, 2014) dos máis novos.
Cadro 3. Contido, historia, plataforma, grao de interacción e rol das audiencias no
universo transmedia de Amores prohibidos 2.0
Contido

Representación
teatral 2.0

Xespir (narrador
omnisciente)
comenta o
acontecido
Asociación
Arrobaliza
Música da fiesta do
galego
Conta de Twitter de
Romero
Conta de Twitter de
Xiana
Conta de Twitter de
Belén, nai de Xiana
Conta de Twitter de
Ana
Perfil en Youtube de
Xiana
Perfil en Youtube de
Baldo

Historia
Xiana e Romero
son dous mozos
adolescentes
separados polo
conflicto
lingüístico que
namoran.
Xespir resome o
sucedido cada día
no que se
desenvolve a
historia
Asociación á que
pertenecen Xiana,
Baldo e outros
personaxes.
Lista de
reproducción cos
temas que Baldo
pincha na festa
O personaxe fala e
opina
O personaxe fala e
opina
O personaxe fala e
opina
O personaxe fala e
opina
Vídeos que contan
diversos
momentos da
historia
Vídeos que contan
diversos

Plataforma

Grao de
interacción

Rol das
audiencias

Redenasa.tv

Medio

Seguidor

Blog

Medio

Seguidor

Blog

Medio

Seguidor

Spotify

Medio

Seguidor

Twitter

Medio

Seguidor

Twitter

Medio

Seguidor

Twitter

Medio

Seguidor

Twitter

Medio

Seguidor

Youtube

Medio

Seguidor

Youtube

Medio

Seguidor
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Perfil en Youtube de
Ana
Perfil en Youtube de
Mejuto
Perfil en Youtube de
Rossi
Perfil en Youtube de
Amores prohibidos
2.0
Conversas entre
Romero e Xiana
(baixo o nome de
CachadaLeaks)
Conversa entre
Xespir e profesora de
inglés
Conta en Instagram
de Ana
Participación
doutros institutos
Participación de fans
Participación de fans
Participación de fans
Participación de fans

momentos da
historia
Vídeos que contan
diversos
momentos da
historia
Vídeos que contan
diversos
momentos da
historia
Vídeos que contan
diversos
momentos da
historia
Vídeos que contan
diversos
momentos da
historia
Diversos chats/
conversas ou
correos entre
Romero e Xiana
despois do
encontro

Youtube

Medio

Seguidor

Youtube

Medio

Seguidor

Youtube

Medio

Seguidor

Youtube

Medio

Seguidor

Google drive

Medio

Seguidor

Xespir pregunta
por Romero

Soundcloud

Medio

Seguidor

Fotos

Instagram

Medio

Seguidor

Youtube

Alto

Co-creador

Youtube

Alto

Co-creador

Concurso

Alto

Co-creador

Offline

Alto

Co-creador

Sinaturas

Alto

Co-creador

Vídeos en favor do
uso do galego
Proposta de
músicas en galego
Localizar a Xiana
en Compostela
Búsqueda de Xiana
Conseguir
sinaturas para que
readmitan a
Romero no
instituto

Fonte: Elaboración propia.
4. Conclusións
Calquer proxecto transmedia, por definición, concibe as audiencias no centro da súa
estratexia. É o seu momento, son elas quen deciden ata que punto profundar na historia e
implicarse. O transmedia, pola súa formulación, promove diferentes capas e niveis de
profundidade (en distintas plataformas) para que decidan se desexan ser espectadores,
seguidores ou co-creadores. A escala de implicación das audiencias é unha consecuencia do
desenvolvemento das narrativas transmedia.
Agora ben, a análise desenvolvida permite contrastar o acontecido entre dúas
formulacións de proxecto ben diferenciadas: transmedia nativo e non nativo. Matalobos e Os
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Bolechas son dous exemplos de productos de éxito de público, que logran, a partir de aí,
expandir a historia e dese modo tamén, as fórmulas e opcións de participación. Amores
Prohibidos 2.0 supón un caso excepcional, en primeiro lugar, polo tipo de ben cultural, unha
representación teatral, que adoito require da conxunción no mesmo espazo e tempo de actores
e público, algo que as tecnoloxías permiten conservar e adiar durante tres días (e mesmo
conservar na web). Pero tamén precisamente por isto, o rol tradicional de espectador dunha
obra de teatro suprímese, desaparece, só os seguidores ou os co-creadores participarán dalgún
modo na experiencia.
Porén, os tres casos de estudo achegan elementos de interese para a reflexión sobre os
proxectos transmedia desenvolvidos dende tres tipos distintos de producións culturais
autonómicas.
No caso de Matalobos, a serie televisiva destaca polo emprego de perfís en redes sociais
dos personaxes da serie, pois, aínda que é habitual que as series de televisión galegas teñan a
súa páxina en Facebook (e noutras redes sociais) como canle de comunicación e de marketing,
non o é que os personaxes tamén actúen nas redes. Ademais, a creatividade dos fans na rede
supón unha mostra da co-creación no seu grao máis espontáneo (non planififcado dende a
produción). Ambos elementos confirman o grao de empatía que especialmente o personaxe
principal, Carmelo Matalobos, logrou coa audiencia galega. A pesar de tratarse do personaxe do
antiheroe, mafioso e malvado, Matalobos supón unha das representacións máis recentes de
personaxe con carisma que logra conectar co público galego.
No caso dos Bolechas, entre o público infantil, resulta bastante habitual a adaptación
televisiva de productos editoriais de éxito ou viceversa, pero Os Bolechas crea un auténtico
fenómeno cultural para os máis cativos, realizando tamén espectáculos e xiras (combinando o
online e o offline) e alimentando o fenómeno fan por medio da creación do seu propio clube de
seguidores.
Con respecto a Amores Prohibidos 2.0, xa non podemos falar dun éxito de público. Non
de maneira tradicional. É un modelo nativo e experimental, que vai máis aló do cultural pola
intención educativa e normalizadora a respecto da lingua que implica, convertindo en parte
activa e en protagonistas a alumnos dun instituto galego cunha finalidade claramente educativa.
É, asimesmo, un proxecto rico e variado en canles e plataformas, facendo gala de todas as
posibilidades que a Web 2.0 pon enriba da mesa, e das que os propios mozos e mozas se valen
no seu día a día. Por iso, os distintos personaxes dispoñen da súa conta en Twitter, en Youtube
ou en Instagram, o tecido de redes sociais representa o escenario 2.0 no que acontece esta
versión galega de Romeo e Xulieta, desta volta, separados pola lingua.
A tese de fondo do presente traballo conclúe que as Narrativas Transmedia están
pensadas para as audiencias, que dialogan coas narracións e deciden o seu grao de compromiso.
Os proxectos transmedia non nativos son máis conservadores, pois parten dunha concepción e
unha historia xa testada polos públicos. As prácticas culturais galegas amosan, especificamente,
o emprego da estratexia transmedia para multiplicar o éxito dun producto cultural que
funciona, aínda que tamén se están aplicando enfoques máis innovadores e experimentais,
especialmente no ámbito literario, teatral ou das webseries, fenómeno que convén seguir
observando.
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Resumo
Partindo da ideia de representação fotográfica, condicionada historicamente pelo caráter da
sua descoberta, o seguinte texto tenta aproximar-se à figura do Outro e analisar como a sua
construção é de natureza ideológica, embora se deseje apresentar dita construção como
consequência do caráter essencial -“neutral”, “objetivo”, “democrático”- do próprio dispositivo
fotográfico. Situado na perspectiva de autores que propõem a noção de “construção da
realidade”, o texto examina o comportamento do que se poderia chamar a olhada fotográfica
colonizadora e as qualidades que dita olhada outorga ao subjugado. Esta olhada atua quer em
contextos alheios, como o da fotografia etnográfica do século XIX, quer em situações vizinhas,
como ocorre na contemporaneidade face à mulher ou outras alteridades. Afinal, da mão de
movimentos post-coloniais e feministas, reflete-se nas situações nas que a própria agressão
acaba por fazer aparecer no Outro uma mirada defensiva de natureza emancipadora.
Palavras chave: Representação, fotografia, construção da realidade, ideologia, colonialismo,
feminismo
Abstract
In this work, an approach to the image of The Other is tried from the point of view of the
photographic representation, taking for granted the historical constraints of the invention of
photography. So it attempts to depict the ideological nature of the photographic construction,
even though it is often represented as a consequence of the intrinsic character (“neutral”,
“objective”, “democratic”) of the photographic device.
The scholar perspective of the “building of reality” provides to a search of a so called colonialist
photographic view, and the character that this view confers to the colonized. A look that exerts
its power now on the alien and distant context of the ethnographic photography of the XIX
Century, now on close quarts, as it may happen on the contemporary time of women or
somewhere else in different otherness.
The hand of post-colonial and feminist movements can eventually be recognized in the
defensive and liberating glance that some aggressive situations bring about in The Other.
Keywords: Representation, photography, building of reality, ideology, colonialism, feminism
1. Introdução
Já desde os seus começos, o aparecimento da fotografia constituiu uma revelação —e
uma revolução— nos processos de representação da realidade. A eficácia reprodutora do novo
invento, apenas 37 anos após da Revolução Francesa —1826, primeira fotografia datada— num
clima de positivismo, industrialização e democracia (McCauley: 1997: 8) -que é preferível
nomear regime de ‘liberdades formais’— abalou a sociedade, que desejava reproduções mais
fieis e menos dispendiosas, e empurrou a elites e público em geral a formular hipóteses tais
como a da morte da pintura, em frase de Paul Delaroche, o arrepio perante o novo meio
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(Baudelaire: 1999: 22) ou a constatação da incrível potência fotográfica na atualização da
perspectiva da Renascença. Com certeza, dita noção de objetividade apenas concretizou
definitivamente o seu declínio com a chegada da chamada post-modernidade e da revolução
digital, no último quarto do século XX. No entanto, dito caráter de ata notarial e documento fiel
viveu impunemente, ainda que se deva constatar o fato de o termo objetividade não despontar
no jornalismo até apenas oito décadas (Balsebre: 1993: 39).
Esse estatuto de objetividade —e verdade— da fotografia era tão possante que resistiu
inúmeros ataques até ser trocado pelo de verossimilhança. A fotografia, embora não ser a
verdade, adere de tal maneira o referente, é de tal maneira a sua emanação (Barthes: 1981, 114)
que atua ‘como se’ fosse um recorte da realidade, uma fatia tirada do continuum espaço-tempo
(Dubois: 1986: 141), chegando a forçar a identidade entre Realidade e Representação. Ao
mesmo tempo a fotografia age de maneira diferente do que o registro escrito, o qual depende
de diferentes fatores e, assim, pode-se dirigir a “um grupo de leitores mais amplo ou mais
restrito” (...) em quanto “a fotografia tem apenas uma linguagem e destina-se potencialmente a
todos” (Sontag: 2003: 27).
Ora, numa sociedade como a contemporânea, onde o uso de ferramentas como o
Photoshop converteu-se em prática diária, a inocência da olhada é difícil que possa perdurar,
de tal maneira que essa longa cadeia que balizou os três grandes fitos do progresso fotográfico
—a fotografia como mimese, como interpretação, como índex— desembocou nas ideias de que,
hoje, o bom fotógrafo é aquele que mente bem a verdade e que uma fotografia constitui uma
ficção que se oferece como verdadeira (Fontcuberta: 1997: 15).
Aliás, o meio fotográfico possui uma característica muito perigosa, derivada
justamente da atitude de (pretensa) identificação sinalada entre Realidade e Representação.
Dito atributo é o que se poderia qualificar como ‘legibilidade’ e implica a propriedade de que o
meio não precisa ‘dizer’ coisas que ficam presentes ao virem enfeitadas pela qualidade duma
suposta evidência.
Um ponto de vista tal supõe aceitar o feito de que a fotografia se acha em disposição de
reforçar e espalhar a ideia de ser um dispositivo capaz de disseminar fatos investidos de
verdade e, por consequência, converte a fotografia em elemento legitimador da realidade
proposta e, pelo mesmo, em elemento legitimador do sistema ou, por dizê-lo em palavras de
Gaye Tuchman, de legitimador do statu quo, da ordem estabelecida (Tuchman: 1983: 230).
Uma aproximação semelhante, que liga representação com poder e, de novo, com o
estabelecido, com o statu quo, fornece-a Maureen Sherlock, quando afirma que “the power to
represent, however, is severily constricted by the ideological apparatus which seeks to
stabilizate the status quo (Sherlock: s.d., 51). Com efeito, a representaçao, sob uma feição de
imparcialidade, esconde no seu interior os mecanismos essenciais que a caracterizam que são
os do limite, a depreciação, a significação restrita e o poder.
Do acima assinalado deriva-se que o que a fotografia mostra é apenas uma parte, já não
dos feitos, mas da representação dos mesmos, pois, ainda que pareça supérfluo lembrá-lo, em
primeiro lugar, os “feitos” não aparecem numa fotografia e, em segundo, a natureza que fala à
câmara não é a mesma que fala ao olho (Benjamin: 1982: 48).
A partir da existência dessas duas ‘falas’, a mensagem que lança cada imagem ao
território da significação e da interpretação virá embrulhada na polissemia e no que Barthes
chamou o nível conotativo.
Dessa polissemia, assim como dos amplos grãos de liberdade e restrição simultâneas
que a acompanham, pode-se deduzir a retórica tendenciosa que vêm escoltando toda
mensagem fotográfica (Sekulla: 1998: 456), jogo de realidade que se fortalecia com uma noção
que teve lugar na década dos 50 nos USA , a fotografia de janelas, que, não por casual, “coincided
with that of the wide-screen movie, the undivided windshield, the big painting, and that
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ultimate picture window, the television set” (Bryant: 1987: 1). Todo este conjunto de
dispositivos intelectuais configuram a possibilidade de a fotografia agir de modos variados,
constituindo em realidade, para além doutras aparências ou disfarces que se mascaram como
hábitos mentais vinculados ao ofício, o que se têm nomeado uma autêntica “ideologia em ação”
(Tuchman: 1983: 169) questão que, pelas implicações sociais que arrasta consigo, atinge
significativamente a representação do Outro, esse que é o estranho, o alheio, o diferente, aquilo
ou aquele que esperta em nós angústia, o que resulta de difícil ou impossível integração
simbólica (Bornhauser e Jaume: 2007).
Neste sentido, o presente trabalho quer seguir a linha dos autores que têm
desenvolvido a hipótese da noticia considerada sob o aspecto de construção ideológica da
realidade, estratégia que data já do último quarto do século XX, e um de cujos nomes
significativos é o de Gay Tuchman.
Porem as páginas que seguem centraram-se no âmbito estritamente fotográfico,
território muito menos esquadrinhado. Nesse terreno é possível pesquisar a ação de fotógrafos
que, mesmo procedentes do fotojornalismo, como é o caso do mexicano Pedro Meyer, têm
levado à pratica a mesma ideia de construção da realidade, ao aproveitarem as facilidades
fornecidas pelas ferramentas digitais, o qual fez cair duma maneira já definitiva o estatuto de
verdade da fotografia.
Convém não esquecer tampouco uma diferente estratégia, da que Alfredo Jaar é um
representante notável, que quer pôr ao descoberto a falácia da fidelidade da representação
fotográfica e que, num lugar tão fortemente carregado de significação como é Ruanda, constrói
uma possível alternativa que não fique presa da estrita referencialidade, desmascarando um
tipo de ação que, sob aparência de fidelidade, mostra-se radicalmente falsificadora.
2. A representação do outro
Embora as suas aparências, o dispositivo fotográfico, segundo se acaba de ver, é débil
na estratégia de transposição da realidade. Talvez mesmo seria melhor dizer que dito
dispositivo é paradoxal ou ambiguamente débil. Por uma parte, por alicerçar nos princípios
geométricos derivados da perspectiva renascentista, e pela sua característica de rasto da
natureza, a fotografia supõe o meio mais potente de representação da realidade. Mas por outro,
ao estar ancorada a um grande número de limitações técnicas ou subjetivas, a fotografia mostra
elevadas doses de dúvida, de confusão e de equívoco. Aliás, pela sua própria natureza, a imagem
fotográfica constitui um foco enunciador de significados plurais, esse aspecto que se conhece
como a polissemia das imagens. Neste duplo âmbito movera-se a prática fotográfica. De tal
maneira que será a ideologia de quem tira a imagem, a sua relação com o Poder, a sua decisão
de obedecer ou subverter o registro imaginário os que ditarão, numa boa medida, o projeto
representativo. Sendo verdade que constitui um fato clássico afirmar que “a língua é
companheira do império” não é descabelado aventurar que se Antonio de Nebrija nascer quatro
ou cinco séculos depois, teria postulado que ‘a fotografia é companheira do Império’ e para isso
ter-se-ia apoiado, com certeza, nos notórios exemplos de Roger Fenton, ocultando a aflitiva
realidade da Guerra da Criméia (1855) —já que a imposição do governo britânico assim como
o seu financiamento por mãos privadas faziam inviável a descoberta da verdade da guerra e a
morte que a acompanhava— ou de Felice Beato que, em 1860, nos fortes de Taku, com uns
poucos corpos e, deslocando cadáveres com ajuda de cães, conseguiu dar a sensação de os
mortos serem muito mais numerosos do que em realidade eram. E cá é necessário dizer que,
quer no caso de Fenton, quer no de Beato, era o projeto ideológico o que ditava a construção
fotográfica da realidade. Como também o era a representação da morte, levada a cabo por
Timothy O’Sullivan, Alexander Gardner e Mathew Brady, na guerra de secessão norteamericana com o propósito de carregar sobre a espádua do Sul o maior peso e responsabilidade
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da contenda civil. Porque se o processo
fotográfico está, segundo fica dito, ancorado na
subjetividade, da mesma maneira devera-o estar
a descrição que a fotografia faz do corpo, até o
ponto de ser a imagem fotográfica um elemento
basilar na constituição da subjetividade política
que sustenta a ideologia colonial (Pultz: 2003:
20). As fotografias tiradas na Índia por Frith and
Company, as dos nativos australianos por
fotógrafos anônimos, ou o célebre retrato de Red
Fish em Dakota, tirado por David Barry, todas elas
obtidas no período 1870-1890, mostram um
ponto de vista que se pode qualificar, sem medo a
nos equivocar, de olhada colonial. Nalguns destes casos, os fotografados não olham para a
câmara, furtando-lhes assim um elemento basilar humano como é o da mirada e, por
consequência, aparecerem neles atitudes que abalam da hesitação à timidez —como é o caso
de Frith and Company—. Noutros, os fotografados mostram-se totalmente nus, como se se
tratar de espécimes animais situados perante o olhar do zoólogo, privados assim da sua
dignidade —caso de fotografias australianas anônimas— e, finalmente, no retrato do chefe
dakota, pode-se intuir que, embora fotografar-se frontalmente, e portanto com uma pretensa
focagem de objetividade e olhada documental, a sua representação não procura pesquisar na
individualidade própria e, como bem nos lembra Pultz (2003: 24) não se pretende construir a
singularidade que Red Fish constitui, mas elaborar a categoria abstrata do “índio” construída
baixo parâmetros do Poder. Assim, o egocentrismo burguês, tão defensor do Indivíduo e da
Particularidade como signos essenciais humanos, frente o Anonimato que, segundo a sua
versão, contem a ideia de coletividade, não duvida em negar-lhe essa qualificação a aquele
individuo que não pertence à civilização ocidental. Mas, para além disso, este tipo de operações
levam implícita outra finalidade: baixo a aparência da dignidade, o forçamento da pose
fotográfica leva por vezes a sugestão de serem, os infelizes, felizes na sua própria infelicidade,
mascarando a realidade oculta no interior do sujeito. A maneira de efetuar a pose, com a sua
pretensa frontalidade objetiva, isola o fotografado do seu contexto e, assim, contribui a lhe
roubar a sua contorna, trabalha para lhe tirar a sua subjetividade, luta para o converter num
estereótipo. Neste sentido o trabalho afunda e põe em destaque a estratégia fotográfica do
colonialismo no seu labor de apropriação e alienação dos corpos e as culturas (Edwards: 2008:
39). Esta perspectiva fica visível mesmo nos casos dos que se posicionavam na defesa do Outro,
como resulta obvio no trabalho de Jacob Riis que não é quem de evitar, por dizê-lo en palavras
de Bonnie Yochelson (2001: 8), “the dirty
Italian, the greedy Jew, the secretive
Chinese”. Riis, apresado na circunstancia
pessoal da sua origem dinamarquesa,
enquanto reivindica a melhora das
condições de vida das gentes que vivem no
Mulberry Bend ou em Five Points, esses
lugares que Scorsese recreara em Gangs of
New York, mostra atitudes face a população
chinesa que roçam o racismo.
É de interesse sublinhar que estas
estratégias
adquirem
às
vezes
configurações que se localizam nos

ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16 169
antípodas de onde —em aparência— se acham. Assim acontece com o trabalho dum clássico da
fotografia do primeiro terço do século XX, Edward Sheriff Curtis. Uma primeira visão sobre o
amplo labor de Curtis, desenvolvido durante quase três décadas, apresenta uma imagem do
índio investido duma grande dignidade e uma presença por vezes mesmo altiva. As fotografias
que recolhem miradas frontais dos índios para a câmara, a distinção das suas muitas poses, a
elegância com que deitam a sua olhada pelas largas pradarias americanas não parecem ser o
produto de alguém que se mover na incompreensão nem na ausência de respeito face o Outro.
E, porém, sabe-se hoje que Curtis levava a cabo uma manipulação das efígies indígenas, e que a
sua visão era idealizada, porque “O fotógrafo, quando colocava os modelos no seu ambiente,
não se limitava, nas suas orientações, a dar simples indicações como é de uso na fotografia
documental” (Adam: 2001: 31). Com efeito, Curtis, pretendendo corroborar a sua própria
concepção do índio, aconselhava-lhe os seus modelos roupas concretas ou mudava certas
características, de tal maneira que, vestimentas usadas apenas em dias específicos, ou mesmo
já fora de uso, se revelavam como habituais. Ainda partindo do feito de constituir qualquer
fotografia um processo de manipulação, poder-se-ia dizer, em princípio, que as imagens
tomadas por Curtis atingem apenas a manipulação nas questões de preparação prévia —
seleção de diafragma, velocidade, campo, etc.— e não a intervenção posterior quando já
obtivera o resultado final. Mas certas imagens mostram mesmo a falsidade do que se acaba de
dizer, como demonstra a fotografia realizada numa cabana da tribo Piegan (In a Piegan Lodge)
em 1910. A fotografia representa dois nativos da tribo sentados no chão. Na parede da choça
ficam vários objetos pertencentes ao vestuário e entre as duas pessoas acham-se pequenos
elementos, como cordas ou um recipiente que têm a feição duma camtimplora. Mas, se se
compara esta imagem com aquela que presumivelmente é a original, então será possível olhar,
situado no chão, entre a parelha de aborígines, e adjacente a dita cantimplora, um relógio
despertador que foi eliminado na cópia definitiva. Quer dizer: embora a suposta objetividade e
vontade documental da atitude de E. S. Curtis, o fotógrafo deseja construir a realidade segundo
os seus próprios critérios e quere configurar o lugar do autóctone do ponto de vista da pessoa
que fotografa. Curtis impõe o seu juízo e resolve não como é, mas como deveria ser a vida dos
Piegan. É preciso notar que o fato da supressão do aparelho leva implícita a ideia de situar os
Piegan num tempo idílico, num ‘illo tempore’, num “era uma vez” primordial, e, pelo mesmo,
num tempo anterior à contemporaneidade. A operação de Curtis supõe ancorar o nativo no
passado e isso baixo a armadilha dum respeito profundo pela sua cultura e costumes, porque a
eliminação dum simples relógio leva consigo a negativa da possibilidade de aceso a meios
tecnológicos, por singelos que estes podam aparentar e, por consequência, a ausência de
‘progresso’, entendido este como de costume: acumulação de bens materiais.
Ao próprio tempo a negação implícita do Outro constitui, em grande parte, por um
mecanismo recíproco, a afirmação de quem fotografa, a sobrançaria da sua posição, a afirmação
da sua opulência, riqueza ou bem-estar, o qual gera uma rentabilidade ética e estética: o
Fotógrafo está a viver no melhor dos mundos possíveis e desfruta da “beleza” de uma maneira
que ao Outro lhe resulta negada. E mesmo pode definir a ‘beleza’ que lhe convêm ao Outro,
aplicando-lhe os seus critérios e, ao cabo de contas, o seu poder e a sua ideologia. E também é,
neste contexto, onde é preciso situar o termo, frequentemente usado, de exotismo. Unido
historicamente no século XIX à fotografia e ao colonialismo, representa o eufemismo que
designa o vocábulo muito mais agressivo, embora mais verdadeiro, de colonização. Embora
evoluir no tempo para o campo semântico de palavras como ‘esquisito’ ou ‘excêntrico’, até certo
ponto ligadas á ideia de paradisíaco ou edênico, a pesquisa etimológica confessa, como em
muitas outras ocasiões, a verdadeira face do seu significado: o que não é indígena, o estrangeiro,
o externo, quer dizer, o Outro.
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Precisamente a respeito do feito colonizador ainda é possível juntar uma relação entre
o exótico-colonizado e a sua representação, feita, logicamente, do ponto de vista de quem tem
o poder, porque o Outro nem meios tem para levar a cabo o seu projeto representacional. De
tal maneira que quanto maior for a intensidade do fato colonial maiores serão as possibilidades
de ver-se fotografadas as faces da dor: assim, serão as imagens procedentes de Biafra, Ruanda,
Bangla Desh, Serra Leoa as encarregadas de fornecerem membros decepados, vítimas de olhos
imensos (Sontag: 2003: 77) ou peles escassas que cobrem ossos precários, porque no âmbito
da representação, apenas o afastado, o atrasado, o pobre vai inevitavelmente acompanhado do
sofrimento e a tragédia quase congênita. Flagrantemente, o discurso colonial vai furtar a
responsabilidade do sofrimento, da tragédia, do atraso e da indigência que, numa esmagadora
maioria dos casos ficam na órbita do colonizador. Ao invés, o discurso deste responsabilizará o
fado, as condições geográficas, a um ambiente agressivo ou a História serem as culpáveis do
atraso secular. Se por acaso se produzir a situação —também real— de o colonizador ter que
se enfrentar com a destruição ou a tragédia no interior da sua própria sociedade, então os
fatores que têm a ver com a morte, a pobreza ou a indigência ficarão mergulhados no silêncio,
porque os mortos são os sempre os ‘exóticos’, os alheios, e nunca os nossos. Assim pode-se ver
que nas oito décadas que transcorrem entre a Guerra de Secessão norte-americana e o
desembarque de Normandia, não apareceram praticamente rostos de soldados ocidentais
mortos em publicações de importância porque isso seria mostrar a debilidade duma cultura
tida por superior. E o mesmo que o colonizado, como se disse, nem tem meios para se expressar,
também é certo que não tem voz, porque, finalmente, o dominado apenas pode emitir na
linguagem do dominador, ficando ele próprio mudo. Nelson Mandela, ao reproduzir, na sua
autobiografia, as palavras do chefe Meligqili, consignava com claridade a situação do dominado
e a origem do problema:
“nós, os xhosas, e todos os sul-africanos pretos somos escravos no nosso próprio país.
Somos arrendatários da nossa própria terra. Carecemos de força, de poder, de controlo
sobre nosso próprio destino na terra que nos viu nascer. Entre estes jovens há chefes
que jamais governarão, porque carecemos de poder para nos governar a nós próprios;
soldados que jamais combaterão, porque carecemos de armas com as que lutar;
professores que jamais ensinarão porque não temos lugar para estudarem. A
capacidade, a inteligência, o potencial destes moços perdera-se na sua luta por malviver realizando as tarefas mais simples e rotineiras em proveito do homem branco.
Estes dons são hoje o mesmo que nada, porque não lhes podemos dar o maior dos dons,
a liberdade e a independência.” (Mandela: 2010, 41).
Para além do aspecto da mudez que embrulha o submetido, ficam ainda, no interior
deste dispositivo de representação, duas questões derivadas de sua relação com o dominador:
em primeiro lugar, um aspecto simbólico no que o despossuído fica preso e que consiste na
manifestação duma retórica da condolência (Rosler: 2011: 12) e da compaixão, o qual supõe
colocar o desamparado no papel de vítima, outorgando-lhe um rol que desenvolve,
precisamente, o discurso vitimário e que, consequentemente, tenta furtar a hipótese de o
dominado se constituir como sujeito; em segundo, o aparecimento dum ponto de vista
paternalista com relação ao Outro que o vai mergulhando devagar num processo de
infantilismo intelectual face o dominador que lhe destrói a capacidade de rebelião e o incapacita
para qualquer Ação e assim, crescendo paradoxalmente na sua escassez, constrói, por oposição,
a relação com seu senhor, como o explanam muitas das fotomontagens de Barbara Kruger —
posicionada do ponto de vista do Outro feminino— entre as que poder-se-ia escolher duas:
“your comfort is my silence” ou “my face is your fortune”.
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O subjugado é, portanto, aquele que usufrui o monopólio da fealdade, porque, em
palavras de Carlos Monsivais, nós não somos senão belos, em quanto é o Outro o que apresenta
a fealdade. Neste caso, como acontece com os cidadãos da Galiza, acostumada a um trato
humilhante pelo aparelho ideológico do Estado Espanhol desde há pelo menos quatrocentos
anos (Caramés, 1993) verão a sua representação fotográfica permanentemente norteada cara
à pobreza, a incultura e o atraso ancestral, mediante uma representação —que un elemento
técnico como o filme preto e branco favorecerá— ancorada nas trevas da ignorância. Será o
trabalho descritivo de Audrey Bell quem se encarregará de informar que as saias e as roupas
das camponesas galegas (Bell: 1994, 14 ) eram de cores vivas. Mais o mito sobre a mulher
galega, ancorada no atraso —sem perguntar-se a origem do mesmo— continuará como se não
existir outra hipótese de saída. Paralelamente a este tipo de processos de vindicação das
pobreza e fealdade do marginado, enfrentadas com as opulência e beleza do Poder, surge um
mecanismo de estetização da pobreza, prática quase sistemática na olhada fotográfica colonial.
Por vezes os extremos de pilhagem são de tal envergadura que se rouba —ou se tenta
roubar— ao Outro as suas características mais elementares, aparecendo o que com acerto
denominou Slavoj Zizek “o Outro desprovido da sua Outredade” (Zizek: 2008: 15). E, para
completar o aviltamento do Outro, para aperfeiçoar ideologicamente aquilo que a imagem
apenas dá a ver, para chegar a lugares inacessíveis para a fotografia ‘ilustrar’ —para o fazer
mais ilustre— o dominador bota mão do texto escrito, o texto agindo ‘textualmente’, não
fotograficamente, o texto textual, não o “texto” visual. E utiliza-se assim uma terminologia
definidora do Outro que o simboliza como aquele que apenas atua de maneira incompreensível,
aquele do que não é possível apreender sua compreensão. E então aparece o emprego do
substantivo ou do adjetivo com finalidade perversa: o quebra-cabeças sandinista, o vespeiro dos
Balcãs, o labirinto vasco, a Galiza profunda, termos que revelam, de certo, uma dupla face: a
primeira define o território do Outro como um lugar onde aninham a preocupação ou a
incerteza —o quebra-cabeças—, o perigo, a confusão, o ruído carente de harmonia, a agitação
—o vespeiro— a possibilidade de perda, de desaparecimento, de terreno não submetido à
lógica —o labirinto—; a inacessibilidade, a espessura, o fechado, o impenetrável —o
profundo—; a segunda, manifestando a presença do ato falido e da hipótese que fala desde a
fenda da incompreensão, mostra também a incapacidade do dominador de compreensão de
certo tipo de acontecimentos, vendo-se empurrado ao emprego do estereótipo e a
simplificação, quando não a simpleza.
Resulta especialmente significativo o feito de fazer recair a representação do outro
sobre seu próprio corpo, aspecto que, com efeito, desvenda os fins últimos da estratégia
representativa, deitando sobre o Sujeito e não sobre o Objeto a responsabilidade da sua
situação de penúria, por ser o sujeito o lugar onde reside a toma de decisões. Justamente, a
possibilidade de deixar os objetos falarem foi a seguida muitas vezes por um dos mais notórios
fotógrafos do século XX, Walker Evans, no seu trabalho de documentação da pobreza durante
os tempos da Grande Depressão. Os objetos, desde a sua impassibilidade, não podem enunciar
mais que o próprio silencio e, também, a sua ausência de responsabilidade. Os objetos, aos olhos
do dominador, são neutros. As vasilhas esboiceladas, as cadeiras rotas, as xícaras com fungos
poderiam documentar a pobreza com grande precisão. Mas esta definição é insuficiente aos
olhos do dominador, porque o seu dispositivo tenta, como se sinalou, o aviltamento. E esse
aviltamento somente pode ter lugar no corpo, porque como, de novo, tem sinalado Kruger,
“your body is a battleground”. Com efeito, o corpo é lugar onde se jogam todas as batalhas: a
batalha do corpo sexuado, engraçado, território do Amor e do Desejo, o corpo como Eros; mas
também o corpo torturado, o corpo como depositário da dor e, no extremo, o corpo como
objetivo da Morte e da ação tanática. Não é casual que, numa época como a contemporânea, as
representações do Corpo apareçam baixo o signo da fragmentação, o corte, a rotura e a

172 ANUARIO INTERNACIONAL DA COMUNICACIÓN LUSÓFONA I 2015/16
descontinuidade. E este tipo de representações são possíveis unicamente sobre o corpo do
Outro, do soldado africano que porta na sua mão a cabeça decapitada do inimigo, do violador
asiático —os “orientales de espíritu perverso” dos que, com ironia, falara José Ángel Valente—
já que no Primeiro Mundo este tipo de violência é não pensável, fora da protagonizada pelo
Outro, o marginado, o subsahariano, o magrebi, o Outro en estado quimicamente puro, ou o
delinquente autóctone que decidiu de maneira ‘espontânea’ viver nos arrabaldes do sistema. O
qual não proíbe que esteja admitido pela cidadania o princípio de ser a violência necessária e
mesmo recomendável em muitos casos, embora pondo uma importante restrição ao conceito:
só o Estado possui a possibilidade inusitada —o monopólio, termo aceitado sem discussão—
de exercício da mesma, já que, paradoxalmente, uma sociedade democrática apenas é possível
compreende-la sem o exercício da violência estatal, que leva a cabo essa violência com armas
regulamentares e ao amparo da lei.
Um exemplo de notável interesse do que se está a dizer, no sentido da representação
da dor —gerada não no lugar do Outro, mas no lugar do Nós— aconteceu quando a organização
Al-Qaeda atentou na capital da Espanha na estação madrilenha de Atocha, o 11 de março do ano
2004. Alguns jornais publicaram uma fotografia da que é autor Pablo Torres Guerrero, fotógrafo
da agência Reuters, na que se mostrava, entre pessoas, roupas, malas e outros objetos, um
membro humano deitado ao pé dos trilhos do caminho de ferro, mas outros decidiram suprimir
esse membro decepado e, como de costume, a explicação dada foi, nuns casos, que “a alteração
pouparia os leitores” e noutros para não “incomodar pessoas mais sensíveis”. Flávio Rodrigues
(2004) afirma: “Manipulação de imagem desqualifica jornalismo sério”, mas a pergunta devese prolongar até uma pesquisa que tente penetrar na autêntica seriedade do jornalismo, num
tempo no que o Photoshop acabou por se impor quase na totalidade da prática jornalística e a
manipulação abrange uma ampla geografia informativa que vai desde a “poupança” do atentado
de Atocha ao remanejamento do busto de Monica Bellucci ou desde a alteração das imagens do
incêndio dos poços petrolíferos na Guerra do Golfo até a fabricação da foto oficial da família real
(se calhar a família irreal?) espanhola que,
ao estarem seus membros longe uns dos
outros no momento de se necessitar a foto
familiar, fez-se preciso recorrer ao fabrico
digital para combinar aquilo que estava
separado. Se calhar, essa união artificial do
que ficava longe dava origem a uma
composição que se correspondia muito
bem com a realidade e dita fotomontagem
exprimia, desde a sua (aparente) mentira,
uma verdade, como no dito bíblico que
proclama que é possível escrever com
correção sobre linhas tortas. Quem via
aquela foto —pela publicidade da imprensa
e pelo seu deficiente feitio — sabia que se
tratava duma fotomontagem, mas a
falsidade fingia que fingia a verdade, como
no formoso poema de Pessoa no que o poeta “chega a fingir que é dor a dor que deveras sente”.
Porque o que caracteriza as relações entre o Nós e o Outro é a assimetria, de tal maneira
que dois acontecimentos desenvolvidos na contemporaneidade se analisarão de maneira
diferente: se um grupo de emigrantes fotografa nas praias da Alemanha mulheres que estão a
tomar o sol, o ato —condenável sem sombra de dúvida— considera-se uma intolerável agressão
e um ato de imperdoável voyeurismo. Ora, se uma ocidental, filha de Vargas Llosa, enquanto uns
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crentes iraquianos estão a rezar numa mesquita, penetra nesta construção para fotografar e
interromper as pregarias, o ato —condenável sem sombra de dúvida— será perfeitamente
lícito e, se for respostado, aquele que proteste será imediatamente alcunhado de intolerante ou
fundamentalista.
E assim é como, afinal, o conjunto de imagens obtidas resulta tão tópico como o das
fotografias que recolhem posturas de sol. Para além de serem irrelevantes do ponto de vista
estético, estas imagens vêm sendo produtos simplesmente redundantes que, como bem têm
advertido Vilem Flusser (1996: 59) e Alain Badiou, não fornecem informação nenhuma posto
que só a ruptura e a interrupção são informativas. Em resumo, este é o resultado que é lógico
esperar, já que esta atitude não leva aparelhado um desejo de conhecer o mundo, mas legitimar
um apriorismo ideológico alicerçado nos prejuízos de aquele que fotografa, o que quer dizer,
em último termo, de quem é proprietário da ferramenta de dominação cultural.
Mais o Outro, para além de estar lá, está também cá. E, como no antigo filme dos irmãos
Lumière, onde o regador pode ficar finalmente regado, o Outro pode ficar —em realidade fica—
à espreita, e assim, pode espiar e pôr ao descoberto a estratégia de quem o espia a ele, porque,
perante a situação de dominação econômica e iconográfica, as capas mais conscientes de
despossuídos também tentam articular os seus próprios discursos estéticos, os seus próprios
mecanismos de representação, que —ao mesmo tempo— são também de auto-representação,
porque as intenções ideológicas de quem tira a foto acabam por saltar ao plano da significação,
invadindo, em maior ou menor medida, a sua maneira de fotografar, para desta maneira
proclamarem as suas identidades (Rosler: 2011: 251). E, assim, esses projetos de autorepresentação constituem, ao tempo, projetos de denuncia e, afinal, de emancipação. Deste
ponto de vista, e para além de outras formas de resistência, é interessante conhecer qual ia ser
a feição que teriam as imagens tiradas pelo oprimido e a tática que poria em movimento para
se defender da agressão ao que se lhe submete. O assunto de como o resistente olha
fotograficamente o seu opressor não é questão menor. Justamente, uma primeira aproximação
para o problema acha-se no projeto fotográfico de Zig Jackson que, pertencente à tribo dos
mandam, põe em marcha um plano que sugere a inversão do procedimento utilizado por E. S.
Curtis setenta anos antes.
Segundo se sinalou, Curtis,
no período 1896-1927, oferece seu
ponto de vista de homem branco,
mostrando retratos que supõem uma
recreação romântica do passado de
América (Johnson, Rice, Williams:
2000: 432), idealizado segundo o seu
ponto de vista. Zig Jackson, com o
título de seu trabalho sobre as
pessoas brancas, lança desde já para
a sociedade cinco palavras que têm o
caráter de um verdadeiro manifesto:
Indian
photographing
tourist
photographing Indian. O próprio
título e a sua construção circular,
borgiana poder-se-ia dizer, põem em
evidência o desejo “capturador” e
“desmascarador” de Jackson. O seu projeto de fotografar pessoas de raça branca que andam a
fotografarem índios, procura a subversão mediante a inversão. Ele colocará o homem branco
no local do Outro e fotografara-o enquanto o (novo) Outro fotografa o Outro (Harlan: 206: 346),
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propondo assim um jogo no que, aos olhos do índio, o caçador de imagens branco fica na mesma
posição do que o índio aos olhos da mirada colonial. Eis o dispositivo especular de Zig Jackson,
que poder-se-ia projetar na seqüência: I fotografando T fotografando I’ [I→T→I’] ou Jackson
dando no alvo, onde o termo alvo suporta neste caso com eficácia o duplo sentido de branco e
objetivo.
Aliás, Jackson escolhe como alvo dos seus disparos metafóricos uma categoria
especifica de gentes brancas a fotografarem: o espécime turista, quer dizer a pessoa que atua
como um depredador de imagens, a que, impossibilitada de furtar o Objeto decide, porem, se
apropriar da Imagem desse objeto, a que se situa nas antípodas do viageiro e que,
simbolicamente, supõe um grau elevado de consumismo e depredação cultural. Numa obra já
clássica no pensamento fotográfico, On the photography, Susan Sontag tem refletido na atuação
voyeurística e ladroa do captor de fotografias, ação que se desenvolve com especial cobiça sobre
o Outro. Neste sentido podem-se perceber as atitudes, recolhidas por esta autora, de fotógrafos
que, no projeto de Zig Jackson, apresentam a posição do felino, de cócoras, enquanto a atitude
dos fotografados estão presididas pela indiferença. Por vezes, o fotógrafo caçador mesmo está
a fotografar pessoas que lhe dão as costas. A sensação sentida perante estas imagens abala da
surpresa ao ridículo. Toda a solenidade da fotografia etnográfica tradicional fica engolida pelo
ato voyeurista e essa faceta de fotógrafo dominador, de diretor de cena, de pessoa dona da
situação, desaparece e então as fotografias de Zig Jackson mostram também a fragilidade da
atuação do voyeur, em quanto o índio abrolha como dominador da conjuntura. Agora as olhadas
dos nativos não são de concentração, como na longa tradição etnográfica, tentando resgatar do
seu mais fundo interior a dignidade com a que se reconhecer. Agora as poses são abandonadas,
por vezes mesmo de fastio, enquanto o homem branco aparenta suplicar, chegando a ajoelharse. Nas fotos de Zig Jackson vê-se uma inversão de papeis e dita inversão permite também
compreender a própria debilidade do processo colonizador, se o colonizado chegasse a uma
real tomada de consciência.
Numa tendência que poder-se-ia qualificar de ataque contra as posições sexistas,
Patricia Schwarz desenvolveu um dispositivo de subversão da representação estereotipada do
corpo da mulher, esse Outro para a olhada masculina. Agindo contra a representação feminina
procedente do âmbito da moda ou da publicidade, Schwarz, em primeiro lugar, utiliza nas suas
fotografias mulheres extraordinariamente grosas, para pôr de manifesto os preconceitos na
definição da feminidade e, ao tempo, a ruptura com esses preconceitos do ponto de vista duma
posição emancipadora. Aliás, em segundo termo, tentando exceder o sentido da representação,
Schwarz fotografa as
suas modelos nuas,
atitude com a que
radicaliza ainda mais o
conflito
com
o
imaginário social. É
certo que a nudez
feminina
oferece-se
por toda a parte
desprovida de roupa,
quer como atração
publicitária, quer como fascínio erótico, mais sempre submetida aos critérios estéticos —quer
dizer-se políticos e ideológicos— que o contexto social define em cada instante e em cada
situação. Paradoxalmente, na sociedade atual, o corpo da mulher fica cada vez mais invisível
quanto maior é a sua dimensão física.
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E, afinal, em terceiro lugar, levando até o extremo a sua ação sediciosa, a fotógrafa
mostra os corpos dessas mulheres imbuídos de poses que remitem aos grandes mestres da
História da Arte, como podem ser os casos de Rousseau, o Aduaneiro, ou a escultura clássica
grega e latina. Dito noutras palavras, o projeto de Patricia Schwarz, nomeado sob o significativo
título de Women of Substance, supõe um contributo á definição da mulher icônica na historia da
arte, local onde cristaliza um conjunto de ideias em volta do feminino que ela, com a sua
estratégia, põe em questão, afastada, naturalmente da olhada com a que se vê às mulheres que
é a olhada masculina e heterossexual. Ao se apropriar da representação do corpo da mulher em
diferentes contextos sociais, essencialmente no que atinge à Historia da Arte, enquadrando sob
outras perspectivas o rol feminino, a artista invalida a suposta potência dos clichês culturais,
mostrando as suas modelos como o que são em realidade, convidando a não esquecer que são
“real people, as well as symbolic forms” (Picard & Potter: s.d.: 57). Na linha de aproximação à
arte, Laura Aguilar, mulher dotada ela própria dum importante volume corpóreo, retrátase-se
nua, no seu trabalho Nature Self Portrait #4, no deserto californiano, tentando achegar o corpo
da mulher à pedra e à paisagem, estabelecendo, ao tempo, um diálogo com a escultura, no
sentido de lembrar a verdadeira qualidade da existência humana, por vezes reduzida e negada
pela escultura marmórea atemporal (Pollock: 2010: 137).
Nas ações das dominadas lateja a denúncia de serem as mulheres excluídas, em geral,
da História. Neste sentido, e atingindo o caso particular da História da Arte, têm muita ração as
Guerrilla Girls ao se perguntarem, num dos seus cartazes de agitação: “do women have to be
naked to get into the Met. Museum?”, para, seguidamente, darem elas mesmas a resposta a esta
pergunta equívoca: “Less than 5% of the artists in the Modern Art Sections are women, but 85%
of the nudes are female”.
Essa característica de exclusão da Historia é um dos elementos que movimentam os
mecanismos libertadores dos oprimidos. Não deixa de ser significativo o fato de, os que se
acham numa posição social de subordinação, escolherem também como arma de contestação e
contra-ataque os mesmos dispositivos que o colonizador. Este foi o caminho escolhido por Zig
Jackson, do ponto de vista do autóctone norte-americano, ou de Patricia Schwarz e Barbara
Kruger, nas posições do movimento feminista.
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Homenaxe da Asociación Española de Investigación
en Comunicación (AE-IC) ao Dr. José Marques de Melo
Catedrático Emérito da Universidade de Sao Paulo, Director da Cátedra UNESCO de Comunicación,
Presidente de Honor de INTERCOM
Intervención da Margarita Ledo Andión, vicepresidenta primeira da AE-IC
Caixaforum, Madrid, 4 de xullo de 2016
No seu “Itinerário Circunstancial de um Andarilho da Utopia”, o prof. Marques de Melo
fala coa súa tribo, coas súas lectoras-modelo, para dicir: “Reconheço que me nutri
cognitivamente numa comunidade regida pela cultura popular oral, mas me formei sob o
desafio da inserção compulsória na cultura letrada”. Memoria e desafío son palabras que, ao
actuar como a chave do tempo, permiten que nos aproximemos na ponta dos pés a unha obra
diversa e a unha biografía persoal e intelectual inmensa; a un universo que exhibe e advirte da
necesidade de relacionar e mantermos activas todas esas cariátides –e a cultura oral é unha
delas- que, na historia e sempre a partir das coordenadas precisas do espazo a labrar, fan
abrollar diferentes modos de expresión cos que construímos ese tecido rugoso que ate fai ben
pouco denominamos “relacións sociais de comunicación” e que, aquí e agora, identificamos,
nunha das súas variantes, como “cooperación”.
Tal si se tratase dun realizativo, esta palabra, cooperación, non evita nin debe
disimular o conflicto. Aínda menos enmascarar intereses, desalentar tomas de posición, eludir
contradiccións que nutren o campo científico canda as distintas escolas metodolóxicas. Porque,
dende elas, de maneira dialóxica –outra volta un termo que identifica a nivel práctico e de
pensamento o profesor Marques de Melo-, podemos convertir a cooperación nunha experiencia
de coñecemento e nun proceso transformador. Este é un dos múltiplos sentidos que definen
este Congreso da AEIC y por iso recoñecemo a este nordestino que di de si mesmo: Fui educado
em colégios públicos ou protestantes, onde aprendi a conviver com as diferenças e a vislumbrar
um mundo polifacético. Herdei do meu clã sentimentos de independência, justiça e tolerancia”.
Marques é un deses académicos e comunicólogos que fai xenealogía e, dende o seu propio
itinerario, explican a pasaxe do rexistro factual ao pensamento, do vestixio á contextualización
e interpretación da proba empírica, do enunciado á reflexión crítica. Do tema ao problema.
En continuo movimento, o ronsel ricaz que conduz o profesor Marques de Melo da
profesión de xornalista ate a Academia, das pesquisas parciais dos sesenta ate a localización e
configuración de aqués paradigmas teóricos que sentan as bases e definen o campo dos
estudos de comunicación en Brasil, esa estela, decíamos, expándese nunha amplia produción
científica, capacidade organizadora e creación de estruturas en rede, á par dunha vocación
divulgadora e de aplicación do coñecemento que, consonte co seu compromiso ético-político,
vese reflectida na creación recén do Seminario (permanente) de investigación latinoamericana
de comunicación “José Marques de Melo” no seo de CIESPAL, unha estrutura que o acollera,
como bolseiro UNESCO, aló polos difíceis sesenta.
Nacido en Palmeira dos Índios, Alagoas (Brasil), Marques de Melo estuda na
Universidade de Pernambuco e en 1959 inicia o seu périplo como xornalista local. En 1966, da
man de Luiz Beltrao, dá comezo a súa carreira académica e unha longa a travesia en pos da
construción do que agora identificamos como Escola latino-americana de Ciencias da
Comunicación. En 1967 Marques de Melo, xa en Sao Paulo, funda o Centro de Pesquisas de
Comunicão Social na Facultade de Jornalismo Cásper Libero e é docente-fundador da Escola
de Comunicações e Artes da USP. Expulsado da Universidad pública pola ditadura militar, no
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setenta e nove retoma a súa cátedra na Universidade de São Paulo e será director da ECA
entre o oitenta e nove e o noventa e tres. De 1997 a 2000 dirixe a Universidade Metodista, e
alí vai ser titular da cátedra UNESCO de “Comunicación para el desenvolvimiento regional”
durante 10 anos. A concesión do Prêmio Jabuti, en 2013, por História do Jornalismo ou a serie
de 4 volumes que na colección “Fortuna Crítica” a INTERCOM lle adica e que analiza aspectos
sociais, mediolóxicos, teóricos, pedagóxicos ou de vangarda e liderato, son unha pequena
mostra do recoñecemento a unha experiencia “EntreNaçoes e Inter-Relacoes”, parafraseando o
título dunha obra de 2013 na que autores e autoras dun mapa virtual -que se alonga de
Montreal a Porto pasando por Suramérica- entran en diálogo co seu legado.
Discernir, aplicar a proxectos, organizar estruturas de mediación, compilar, divulgar,
conectar as persoas que se inician na investigación cos vellos Mestres. Nunca caeu na trapela
de confrontar os dereitos individuais cos colectivos, nen a comunicacão profesional coa
comunitaria. Entre as súas obras, dende Estudos de jornalismo comparado (de 1972), ate
História Política das Ciências da Comunicaçao, o Mídia e Cultura Popular, ambas en 2008; dende
Comunicación Multicultural en Iberoamérica - Historia Conceptual y Teoria Comparada, en 2010,
ate Teoria e metodologia da comunicação, en 2015, a observación dos cambios, a
interculturalidade, o diálogo entre formación, construción de comunidade de pensamento e de
acción oo lexitimar, a nivel internacional, o espazo latino-americano de comunicación, para alén
do estudo das relación -visíbeis e invisíbeis- entre medios, democracia e poder, nortean un
fecundo modo de facer e de saber que neste Congreso da AE-IC queremos celebrar.
Tiven a sorte de cruzarme co profesor Marques de Melo en 1988, con motivo do
Congreso da IAMCR na cidade de Barcelona, e en 1998 convocábamos en Compostela o II
Coloquio Brasil-EE de Ciencias da Comunicación. Como otros colegas da AEIC, hoxe formo parte
do “Colegio dos Brasilianistas da Comunicaçao”, unha iniciativa que, da súa man, botou a andar
fai a penas un ano.
Situar a diversidade no corazón do sistema mediático, tomar distanza e repensar a
sociedade do coñecemento, construír comunidade, vencellar a democracia política co rol dos
medios de comunicación, animar un, dous, moitos lugares de debate e de vínculos entre todas
e todos nos, son características que o definen e cuxos resultados podemos tocar coa man.
Porque a súa actitude e capacidade para incorporar aportacións e opinións novas, fan
que poidamos transitar as diferentes paisaxes que atravesou -do periódico local ate a ECA, da
presidencia auroral na INTERCOM, a LUSOCOM, a CONFIBERCOM ou SOCICOM a innúmeras
iniciativas pedagóxicas ou editoriais, son incontábeis os premios e recoñecementos que, coma
este acto, queren manifestar unha vez más e falo no nome de todos e tadas as colegas: por tudo,
profesor Marques, obrigadiña, e que cante o merlo.

NOVAS DA
LUSOFONÍA
Carmen Costa
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AGACOM organiza o I Congreso Internacional

Alén das fronteiras: Redes na Diversidade

Do 20 ao 21 de novembro de 2017, Facultade de Comunicación de Santiago de Compostela

A Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación (AGACOM)
organiza o 20 e 21 de novembro de 2017 na Facultade de Ciencias da Comunicación da
Universidade de Santiago de Compostela o seu primeiro congreso internacional sobre a
diversidade e as redes da investigación e a comunicación a través dos seis eixos temáticos
seguintes: historia da comunicación; estructura, medios e soportes da comunicación;
publicidade, relacións públicas e comunicación organizacional; teorías, métodos e técnicas de
investigación da comunicación e da recepción dos medios; políticas da diversidade e discursos
de xénero; e cibercomunicación e cultura dixital.
Con tal motivo AGACOM fai unha chamada pública xeral para o envío de propostas de
comunicación que, unha vez avaliadas e elaboradas de forma completa, poderán presentarse
no congreso e publicarse nun libro con ISBN editado pola Universidade de Santiago de
Compostela. Unha mostra das melloras investigacións presentadas poderán ser seleccionadas
para publicar nun monográfico de Grial, publicada pola editorial Galaxia, e noutras revistas
indexadas.
A organización deste congreso está impulsada pola AGACOM, asociación formada por
investigadores das tres Universidades galegas que imparten as materias das ciencias da
comunicación, e coincide coa data dos 25 anos de implantación destes estudos en Galicia. Esta
asociación, creada en 2003, ten como fins contribuir a fortalecer as relacións entre os
investigadores da comunicación dos distintos países europeos, de Iberoamérica e doutras
partes do mundo, entre elas as que corresponden ao conxunto de comunidades de cultura
lusófona a través do intercambio de experiencias que permitan garantir unha posición de
importancia na investigación en ciencias da comunicación.
Para máis información: http://www.agacom.org/single-post/2017/02/14/Alén-dasfronteiras-redes-na-diversidade

SOPCOM organiza o seu X Congreso
Do 27 ao 29 de novembro de 2017, Escola Superior de Educaçao do Instituto Politécnico
de Viseu
A direção da Sopcom decidiu entregar à Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viseu a organização do seu X Congresso. Após análise da candidatura submetida
em resposta à chamada de manifestações de interesse, a Direção considerou estarem
cumpridas as condições científicas e logísticas para que o evento decorra com sucesso nesta
instituição. A primeira reunião de trabalho entre a Direção da Sopcom e a comissão
organizadora decorreu no passado dia 23 de novembro de 2016, em Viseu.
O X Sopcom2017, que marcará os 20 anos da associação, decorrerá nos dias 27, 28 e
29 de novembro de 2017.
A SOPCOM é uma associação científica sem fins lucrativos que tem por objeto
estatutário desenvolver a investigação em Ciências da Comunicação. Fundada em 06 de
fevereiro de 1998, a SOPCOM pretende ser a associação representativa desta área científica
junto do poder político. É seu objetivo ser, de algum modo, o rosto da comunidade científica
nacional das Ciências da Comunicação em Portugal e também no estrangeiro.
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Interfaces da Lusofonía
Do 23 ao 25 de novembro de 2017, Universidade do Minho
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade organiza o III Congresso sobre
Culturas – Interfaces da Lusofonia, que terá lugar na Universidade do Minho, Braga, de 23 a 25
de novembro de 2017. Afetando todos os domínios da vida em sociedade, a comunicação é hoje
um fenómeno profundamente vinculado à expressão e definição das culturas contemporâneas.
Nas relações interpessoais como nas dinâmicas de grupo e de comunidades, a comunicação e
os média tornaram-se agentes de construção e reconstrução social, histórica, económica,
política e cultural. São, no caso das comunidades lusófonas, interfaces de expressão identitária
e comunicação intercultural. O cruzamento de olhares, o confronto de ideias, a construção de
argumentos e reflexões sobre o passado e o presente das lusofonias, e o papel dos média neste
processo, estão, por isso, no cerne do debate que o Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade propõe para o III Congresso Internacional sobre Culturas

INTERCOM: Congreso Nacional en 2017
A Universidade Positivo, de Curitiba, sediará o Congresso Nacional da Intercom, que
estará comemorando 40 anos de existência.
A Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – é
uma instituição sem fins lucrativos, destinada ao fomento e à troca de conhecimento entre
pesquisadores e profissionais atuantes no mercado. A entidade estimula o desenvolvimento de
produção científica não apenas entre mestres e doutores, mas também entre alunos e recémgraduados em Comunicação, oferecendo prêmios como forma de reconhecimento aos que se
destacam nos eventos promovidos pela entidade.

IBERCOM 2017
Do 16 ao 18 de novembro, en Lisboa
O XV Congresso de IBERCOM celebrarase, do 16 ao 18 de novembro de 2017, na
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Coordenado polos Profesores Doutores Catarina
Duff Burnay e Nelson Ribeiro, do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC),
Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa (FCH-UCP). O tema xeral
do Congreso é o de “Comunicação, Diversidade e Tolerância”. Nas web do CECC, da Facultade
de Ciências Humanas da (FCH-UCP) e do propio congreso ofrécese toda a información deste
evento.

César Bolaño, elexido presidente de ULEPICC-Brasil
César Bolaño (UFS-presidente), Ivonete da Silva Lopes (UFV-vice), Anderson Santos
(UFAL-secretário geral), Verlane Aragão Santos (UFS-tesoureira), Marco Schneider
(IBICT/UFF-diretor científico), Pedro Aguiar (UERJ-diretor de comunicação) e Paola Nazário
(Un. do Minho-relações internacionais)–, constitúen a actual direitoría da entidade.
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ULEPICC, desde a sua fundação, como entidade internacional, pautada pelos princípios
da Carta de Buenos Aires, asumiu o compromiso co pensamento crítico e os movementos
sociais, visando a democratización das comunicacións, a autonomía cultural e a capacidade de
resistencia dos pobos latino-americanos. A ULEPICC-Brasil sempre estivo na vangarda dese
movemento de renovación do pensamento comunicacional crítico, actuando xunto a todas as
entidades e institucións relacionadas cos campos profesional e académico da comunicación, a
nivel nacional e internacional.

LUSOCOM lembra ao profesor Paquete de Oliveira
Dende o XII Congreso Lusocom, celebrado na Universidade de Cabo Verde, a academia
rendiu homenaxe ao profesor José Manuel Paquete de Oliveira recentemente falecido.
Recollemos, a continuación, un fragmento da testemuña escrita polo profesor Moisés de Lemos
Martins, Diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS):
“Faleceu o Professor José Manuel Paquete de Oliveira. Foi um de nós no ensino e na
investigação em Ciências da Comunicação, e também no acompanhamento crítico da atividade
dos média, sobretudo da imprensa escrita e da televisão.
Mas foi o melhor de todos nós: na amizade, na sabedoria, no companheirismo, no
desprendimento, na simplicidade, e no sentido de humanidade, uma distinção que sempre
marcou as suas atitudes e gestos. Morreu como provedor do jornal Público e como Presidente
do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior. Ou seja, morreu de pé, a fazer aquilo que
sempre fez, trabalhando na Academia e nos média”.

RESEÑAS
Ana Isabel Rodríguez
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Figurações da morte nos média e na cultura:
entre o estranho e o familiar
De Lemos Martins, M., Correia, M.L., Vaz, P.B. & Antunes, E. (Eds.) (2016).
Braga: CECS. ISBN: 978-989-8600-61-5. 300 páxinas.
“Figurações da morte nos média e na cultura: entre o estranho e o familiar” é a primeira
publicación colectiva que resulta do debate de dous equipos de investigación, cada un deles con
máis de doce membros, das Universidades do Miño, en Portugal, e da Federal de Minas Xerais,
no Brasil. Abordaron en conxunto o proxecto de investigación científica “O fluxo, a morte e o
acontecimento mediático: linguagens, interações e imaginário” desde o ano 2012. Como se
recolle no propio limiar desta publicación, “desde o início deste projeto, duas linhas de
investigação se impuseram, com uma veemente clareza, como as direções preponderantes da
nossa discussão e da nossa reflexão. A cobertura noticiosa da morte, ou seja, a apreensão da
morte como acontecimento mediático pelo jornalismo, através de meios de comunicação como
a imprensa e a rádio, por um lado, e a figuração visual da morte, a sua apropriação como
fenómeno es-tético, pelo entretenimento e por artes visuais como a fotografia, o cinema e a
publicidade, por outro lado”.
Baixo a coordinación dos profesores Moisés de Lemos Martins e María da Luz Correia,
a publicación das 16 achegas doutros tantos autores que participan estrutúranse en catro
grandes bloques de contidos titulados “Familiaridades da morte na cobertura mediática:
o feminicidio”, “Da familiaridade à estranheza: morte e acontecimento nos média”,
“Estranhezas da morte na moda, na fotografia e na publicidade: das estéticas às
técnicas” e “Álbum | Visões da norte”, como capítulo de peche.
Recollendo as explicacións dos editores, a primeira parte deste libro reúne artigos
adicados á cobertura mediática dos crimes de proximidade contra mulleres e, en particular, do
feminicídio. Case todos eles parten da pescuda na Universidade Federal de Minas Xerais, co
título “Narrativas dun problema cotián: o testemuño xornalístico e a violencia de xénero”, no
ámbito da cal, entre 2013 e 2014, se fixo un levantamento da cobertura xornalística brasileira
(en diversas radios, xornais impresos, canles televisivas e portais de noticias online) acerca da
violencia contra a muller. Nesta parte do libro recóllense as aportacións de Bruno Souza Leal,
Carlos Alberto de Carvalho, Elton Antunes, Paulo Bernardo Ferreira Vaz e Angie Gomes Biondi.
A segunda parte do e-book reseñado reúne textos de Rodrigo Portani, Pedro Araújo,
Paula Gimarães, Juliana da Silva Ferreira, Sofía Gomes, Felisbela Lopes e Sandra Marinho. En
todos eles o nexo común é a súa adicación á morte como acontecemento cotiamente
mediatizado polo discurso jornalístico, en casos de desastres, de surtos de doenza e de suicidio.
Textos inspirados nas estrañezas da morte que atravesan célebres estilistas, as
competicións internacionais de fotoxornalismo, os populares álbums de familia do inicio do
século XX, compoñen a terceira parte na que colaboran como autores Moisés de Lemos Martins,
María da Luz Correia, Ana Duarte Melo e, de novo, Angie Gomes Biondi. A cuarta e última parte,
coas aportacións de Ana Carmen Pallares e Albertino Gonçalves (ademáis do propio Moisés de
Lemos Martins) deseñouse a xeito de anexos visuais que fixan as visións que a temática da norte
nos medios lles inspirou aos pesquisadores. Como din eles mesmos, “o resultado é uma espécie
de galeria de visões onde a violência e a morte andam paredes-meias com a arte e a iconografia
social quotidiana, da atualidade noticiosa à publicidade”.
Publicado en formato e-book, pódese consultar no seguinte enlace: http://www.lasics.
uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/208.
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Periodismo en cambio
López García, X. & Campos Freire, F. (Eds.) (2015).
Porto: Media XXI. 250 páxinas. ISBN: 978-989-729150-0
“Periodismo en cambio” recolle en 9 capítulos os resultados do traballo dos últimos
anos do grupo de investigación Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela
(USC), en relación á análise dos procesos de cambio e de transición tecnolóxica que afectaron,
e afectan, aos medios de comunicación e á profesión xornalística. Editado polos profesores Xosé
López García e Francisco Campos Freire, neste libro pódense atopar análises sobre as
oportunidades dun xornalismo renovado na sociedade en rede, incluíndo os ámbitos da cultura
e da comunicación en xeral. Os metamedios e os cibermedios; a influencia das tecnoloxías da
comunicación e a información en todos os procesos e fases da comunicación nos actuais medios;
e os grandes cambios nos que están inmersos a información xornalística, a divulgación cultural
e científica, a comunicación política ou a publicidade, constitúen algúns dos contidos centrais
desta publicación que recolle os resultados de varios proxectos de investigación financiados a
nivel estatal e tamén internacional a través da rede XESCOM.
Como sosteñen os editores, “Periodismo en cambio está tamizado por un espíritu crítico
en torno a la profesión y a la remoción que ha supuesto en el periodismo la llegada de un nuevo
paradigma encarnado por internet, las redes sociales y nuevas formas de relacionarse en
sociedad como la autocomunicación de masas o el periodismo participativo”. Moisés Limia,
Carlos Toural e Alba Silva comparten cos profesores Campos e López espazos nas páxinas deste
libro reflexionando sobre unha profesión en “crise endémica e permanente” pero na que se
poden vislumbrar novas oportunidades no novo entorno cambiante, dixital e evanescente.
Como di o profesor Xosé López, “El nuevo paradigma de comunicación mundial reclama
periodistas digitales y totales que, entendiendo y participando en los nuevos procesos sociales
y culturales, apliquen las fortalezas de esta técnica de comunicación social que prioriza el
acceso a los datos, que cultiva la elaboración de gráficos y mapas interactivos, que tiene
memoria, que es colaborativa con los ciudadanos, que es transparente y rinde cuentas a la
sociedad y que se expresa de la mano de la multimedialidad, la hipertualixidad y la
interactividad. El periodismo total es un periodismo conectado” (López, 2015: 203).
“Periodismo en cambio” sostén, finalmente, que para sobrevivir e acadar a
trascendencia, o xornalismo terá que reinventarse e aproveitar as novas posibilidades da
sociedade tecnolóxica converxente, mirando de frente cara un horizonte de opotunidades para
o emprendemento e a innovación.
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Ver, ouvir e ler os cineastas. Teoría dos cineastas (Vol. 1)
Penafria, M., Tulio Baggio, E., Rui Graça, A. & Correa Araujo, D. (Eds.) (2016).
Covilhã: LABCOM.IFP Comunicação, Filosofía e Humanidades da Unidade de Investigação da
Universidade da Beira Interior. 249 páxinas. ISBN: 978-989-654-338-9 (papel)/978-989-654337-2 (pdf)
“Teoria dos cineastas é a designação que adotamos para a proposta de compreender o
cinema a partir dos cineastas”. Con esta declaración, os editores introducen o libro titulado
“Ver, ouvir e ler os cineastas. Teoría dos cineastas, Vol. 1”, unha obra colectiva editada polo
LABCOM da UBI, en Covilhã (Portugal). 246 páxinas reúnen as aportacións de 11 autores nunha
estrutura dividida en tres grandes bloques. O primeiro deles, baixo o epígrafe xenérico “A
originalidade dos cineastas”, percorre a obra de figuras como Glauber Rocha, Sylvio Back,
Eugène Green e Pier Paolo Passolini, e propóñense reflexións sobre, por exemplo, o cinema
“desideologizado” ou a semioloxía xeral da realidade a través das sinaturas de investigadores
como Érico Oliveira de Araújo Lima (Universidade Federal do Ceará-UFF), Rosane Kaminski
(Universidade Federal do Paraná-UFPR), Pedro de Andrade Lima Faissol (Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo-ECA/USP) e Marcelo Carvalho (Escola de
Comunicação da Universidade Federal do Ri de Janeiro-UFRJ).
A segunda parte presenta tres traballos: “Síntese e fragmento: os desenhos de S.M.
Eisenstein”, por Fabiola Bastos Notari, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo);
“Construir o cinema a partir das suas margens – uma análise”, de Rafael Valles, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGCOM-PUCRS); e “Direção de elenco, atuação e
consciência fílmica dos atores: as reflexões de Vsevolod I. Pudovkin”, por Ricardo Migliore, da
Universidade Federal da Paraíba. O libro complétase cun terceiro bloque previo á presentación
dos resumos e das biografías dos autores, no que se recollen as miradas de catro autores sobre
“A justa distancia onde as pessoas se amam ou se odeiam: a filmagem como ato erótico no
documentário de Eduardo Coutinho” (autor: Cláudio Bezerra, Universidade Federal de
Pernambuco-UNICAP); “O processo criativo de Wim Wenders: o espaço documental à procura
do tempo ficcional” (autora: Cristiane Wosniak, Universidade Estadual do Paraná-UNESPAR);
“Los principios cinematográficos de Andrei Tarkovski en su mediometraje de graduación El
violín y la apisonadora” (autor: José Seoane Riveira) e, finalmente, “Matéria e medida: A
concretização do pensamento em Peter Kubelka” (autor: Lucas Baptista).
A intencionalidade da obra queda de manifesto, de novo, nas palabras dos seus editores
cando explican que “os capítulos que compõem o presente livro são uma aproximação
consciente à reflexão dos cineastas pela via de conceitos, relação com outros cineastas (por
exemplo, o montador), leitura de manifestos e exposição de um pensamento que revela
coerência reflexiva entre o discurso verbal/escrito e a praxis”. Entendendo, ademáis, que a
aproximación ao discurso dos cineastas debe ser unha aposta consciente e sistematica e que é
merecedor de atención, é polo que os editores manifestan a súa intención de convertila nunha
liña de investigación que refresque os estudos sobre o cinema. Postulan, con esta finalidade, o
intento que farán por sentar unha base sólida a través da selección de estudos converxentes,
que permita exemplificar o potencial dunha abordaxe de temas sobre os que cómpre afondar
ao tempo que se profundiza na comprensión de obras cinematográficas e das distintas miradas
sobre o sentido do oficio de facer cinema.
Con estas palabras, os editores deixan as portas abertas á edición de novos volumes
que complementen este primeiro xa dispoñible en distintos formatos (papel, pdf e epub) e con
posibilidade de ser consultado na web no enderezo: http://www.labcomifp.ubi.pt/ficheiros/201701241651-201624_teoriacineastas_mpenafria.pdf.
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eDECINEMA: Cara o Espazo Dixital Europeo.
O papel das cinematografías pequenas en v.o.
Ledo Andión, M. (Coord.) (2015).
Santiago de Compostela: Sacaúntos. 151 páxinas. ISBN: 978-84-16121-42-7
“eDECINEMA: Cara o Espazo Dixital Europeo. O papel das cinematografías pequenas en
v.o.” é a última publicación auspiciada polo Grupo de Estudos Audiovisuais (GEA) da
Universidade de Santiago de Compostela (USC), que dirixe a profesora Margarita Ledo Andión.
Nela compílanse as experiencias e os resultados do traballo dun equipo de 21 investigadores e
investigadoras de varias universidades, xunto con expertos e expertas internacionais e outros
grupos de investigación como o TECMERIN da Universidad Carlos III de Madrid, reunidos no
proxecto financiado polo MINECO (ref. CSO2012-35784). O proxecto desenvuelto polo GEA
contou coa colaboración de universidades como Euskal Herriko Unibersitatea, a Complutense
de Madrid, a Universidad de Málaga, Universidad de Murcia, Universidad de Salamanca,
Universidad de Sevilla, Universidad de Vigo, a Uniersity of South Wales, Universiteit van
Amsterdam, Université París 8 e Lapin Yliopisto.
Este informe final, asinado por Margarita Ledo (coordinadora), Enrique Castelló Mayo,
Antía Mª López Gómez, Patxi Azpillaga, Mª Soliña Barreiro, Silvia Roca, Ana Isabel Rodríguez,
Marta Pérez Pereiro, Francisco Jaime Reyes, Olga Heredero e Miren Manias-Muñoz, procura dar
resposta aos plantexamentos de partida da pesquisa: entender que o cinema, desde a
perspectiva das industrias culturais e creativas, destaca como un dos ámbitos máis
representativos para a innovación e a aplicación das tecnoloxías dixitais en todas as fases do
proceso, desde a produción á circulación. O tránsito cara o dixital abreu un entorno cada vez
máis competitivo no que a grande maioría das cinematografías europeas busca posicionarse.
Neste esceario, e como se recolle na propia presentación da publicación, “o proxecto vencella
os usos das tecnoloxías e as políticas da diversidad coa posta en valor identitario-cultural e
económico da produción fílmica en linguas minorizadas procedente de pequenas nación
europeas con ou sen estado”. Nesta liña se plantexan os sete artigos que conforman a
publicación: “Deseño e implementación dunha metodoloxía polietápica para a análise das
cinematografías pequenas en versión orixinal no espazo dixital europeo”, “Unha breve reflexión
sobre a actual política audiovisual comunitaria”, “Cine, periodismo, televisión: la producción
cultural en V.O. El caso del euskara”, “Crise e conflito: A oportunidade perdida da Lei do Cine. A
industria cinematográfica catalá 2008-2012), “Versión orixinal galega. Produción e distribución
do cine en linguas minorizadas no contexto dixital”, “Digitalización de las salas de cine en
España: pasado, presente y futuro” e “Distribución y difusión digital a demanda del cine en
lenguas minorizadas: carencias de una vía para equilibrar el acceso”.
Como conclúe a profesora Ledo Andión (2015: 11), “pensar, ver, idear, entender o
cinema… unha torre de marfil que poida illarse dos dilemas, problemas e querencias que
definen esta época. No horizonte a deseñar, a aposta por irmos das prácticas culturais en curto
para as prácticas da diversidade, co cinema en linguas minoritarias e minorizadas como un
espazo expandido no que convocar –outra volta os ecos de Hall- o mundo que está á nosa volta
e o noso lugar nel”.
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Livros de Anais Comunicação, Cultura e Mídias Sociais. XIV
Congresso Ibero-Americano de Comunicação Ibercom 2015 (Vol. 1
e Vol. 2)
Vassallo de Lopes, M.I. & Krohling Kunsch, M.M. (Org.) (2016).
São Paulo: ECA-USP. 114 páxinas. ISBN: 978-85-7205-149-1
Vassallo de Lopes, M.I. & Romancini, R. (2016).
XIV Congresso Ibero-Americano de Comunicação Ibercom 2015. Vol. 2. São Paulo: ECA-USP.
7.714 páxinas. ISBN: 978-85-7205-150-7
“Comunicação, Cultura e Mídias Sociais. Vol. 1” é a publicación coordinada polas
profesoras María Inmacolata Vassallo de Lopes e Margarida Maria Krohling Kunsch,
organizadoras do XIV IBERCOM acontecido na ECA-USP de São Paulo (Brasil) entre o 9 de
marzo e o 2 de abril de 2015. Nela recóllense as aportacións dos ponentes nas distintas sesións
plenarias deste evento internacional, e se presentan agrupadas en 3 grandes partes. Na
primeira delas, o profesor da Universidade de Toronto (Canadá) Derrick de Kerckhove ofrece
un estudo sobre a ética da transparencia na era do Big Data que completa como traballo
monográfico a Parte I titulada “Rumbo a unha cultura da transparencia”. Na Parte II, “Medios
sociais como espazo de poder” poden atoparse tres traballos. Son os que corresponden ás
intervencións dos profesores Noval Vaitello Junior, António Fidalgo e Francisco Rüdiger que
presentan as súas reflexións baixo os títulos xenéricos: “(A massa sem corpo), (o corpo sem
massa), (a massa sem massa), (o corpo sem corpo). As redes sociais como ambientes de
ausencia (e fundamentalismos)”, “Novas massas e novos poderes Massas na era da Internet” e
“As redes e a armação: Da cultura do narcisismo ao fetichismo tecnológico”, respectivamente.
Pecha este Vol. 1 unha Parte 3 que recolle outros catro traballos dos profesores Eugênio
Bucci, Jorge A. González, Margarita Ledo Andión e Lucia Santaella sobre os medios sociais como
espazo de cultura. As súas propostas plantéxanse desde as letras dos textos titulados “A carne
e o bit”, “Tecnofilias y tecnofobias frente a la investigación y desarrollo de cibercultur@”,
“Medios sociais e ensaio documental feminista” e “A cultura digital na berlinda”.
Todas estas aportacións fortalecen o tema proposto para a reflexión común neste
evento que procurou ofrecer unha ampla gama de perspectivas de investigación sobre
fenómenos da cultura e da comunicación na era dixital que están a ser considerados como
culturas de traballo creativo, culturas compartidas e participativas. Entendíase, pois, que neste
novo contexto a pregunta central que se debía propor para a reflexión e o debate era: como
contribuir para crear ou transformar paradigmas de comunicación que garantan a diversidade
cultural estimulando, ao mesmo tempo, as nosas identidades sociais? Ese foi o desafío que
afrontou a comunidade iberoamericana de Ciencias da Comunicación neste evento, e do que
queda constancia nas páxinas destas dúas publicacións.
O “Livro de Anais Comunicação, Cultura e Mídias Sociais. Vol. 2” recolle en máis de
7.000 páxinas os textos das comunicacións presentadss no XIV IBERCOM Organizado por
ASSIBERCOM, este congreso –e tamén os traballos compilados nesta publicación posterior- tivo
como tema central a “Comunicação, Cultura e Mídias Sociais”, abordado desde as distintas
perspectivas que se estruturaron en torno a 13 grupos de traballo: Epistemoloxía, teoría e
metodoloxía da comunicación; Comunicación, política e economía política; Comunicación e
cidadanía; Educomunicación; Comunicación e identidades culturais; Comunicación e cultura
dixital; Discursos e estéticas da comunicación; Recepción e consumo na comunicación; Estudos
de comunicación organizacional; Comunicación audiovisual; Estudos de xornalismo; Historia
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da comunicación e dos medios e Folkcomunicación. En cada un destes grupos, un total de catro
coordinadores seleccionaron o conxunto de traballos que se presentaron no evento e que se
recollen neste libro de actas (Vol. 2) coordinado polos profesores Vassallo e Romancini.
Editados online, o Vol. 1 pódese consultar en:
http://www.assibercom.org/arquivos/02_congresso_ibercom_2015.pdf
E o Vol. 2 atopámolo accesible en:
http://www.assibercom.org/arquivos/03_Ibercom_2015_anais_completo.pdf

Anais do XI Congreso Lusocom (Tomos 1 e 2)
Ledo Andión, M., Torres, E., Rúas Araújo, X., Campos Freire, F. (Eds.) (2016).
Anais do XI Congreso Lusocom (Tomos 1 e 2). Santiago de Compostela: Andavira Editora. 625
páxinas. ISBN (obra completa): 978-84-8408-805-9
“Este encontro científico singularízase a redor dun reclamo identitario, a marcaterritorio, para analizala e peneirala dende a acción institucional, a pesquisa e o tecido
simbólico e máis industrial”. Margarita Ledo, presidenta de AGACOM, define así o XI Congreso
Lusocom que se celebrou en Pontevedra en 2014 e do que esta publicación da conta a través da
compilación dos traballos que se presentaron nas distintas seccións temáticas. Un encontro
que, ademáis, abreu una “fibela de estima” á figura e á obra do profesor José Marques de Melo
como o ideador e artellador deste “espazo propositivo de intercambio de experiencias, de
coñecemento, de diferenza”, tal e como salienta a profesora Ledo que lembra, tamén, aquel ano
1999 onde o profesor “anticipábase á marca-país co estudo do que denominou grande ícone da
cultura de masas no Brasil, a telenovela”, durante o II Colóquio Brasil-Estado español celebrado
na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela.
No XI Lusocom, a marca-territorio nucleou as mesas centrais (plenarias) que se
complementaron con sesións de comunicacións arredor de grupos de traballo (GT) en radio e
televisión, xornalismo, publicidade, comunicación organizacional, socioloxía da comunicación,
comunicación audiovisual, redes sociais e cultura. As aportacións nestas temáticas recóllense
no Tomo 1 destes anais, mentras que o Tomo 2 compila as aportacións debatidas nos GT sobre
historia dos medios, comunicación política e cultura, comunicación e educación, semiótica,
comunicación-arte-deseño, sociedade da
información e políticas de comunicación,
comunicación e representación identitarias, e
estudos cultuais. En total, 625 páxinas cos
achegamentos das “comunidades académicas
angolana, brasileira, galega, mozambicana,
portuguea, da Guiné ou caboverdiana” que
converxen, como di a profesora Ledo Andión,
“nunha serie de espazos de visibilización e
posta en valor de determinados campos de
interese para o estudo, o debate, a
transferencia e a determinación dos modos de
pensamento que nos representan”.
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Fundamentos de marketing digital
Sixto García, J. (2016).
Salamanca: Comunicación Social. 168 páxinas. ISBN: 978-84-15544-54-8
“Un manual sobre marketing digital imprescindible para cualquier marca o empresa
con presencia en el mercado actual y, por extensión, para los profesionales que trabajan en este
campo o los estudiantes que tienen pensando hacerlo en un futuro próximo”. A editorial
referencia así a obra de José Sixto García, profesor asociado na Universidade de Santiago de
Compostela e membro de Agacom, na que condensa, analiza, explica e avalía a situación do
marketing online nun contexto no que os usuarios e consumidores transforman a súa relación
coas organización que deben adaptarse ás novas necesidades do seu público. José Sixto é doutor
en Comunicación, dirixe o Instituto de Medios Sociais e é autor de varias publicacións nunha
traxectoria vencellada a esta disciplina, así como aos escearios da comunicación social e os
novos modelos de producción informativa.
En “Fundamentos de marketing digital”, ofrécense os modelos para o desenvolvemento
do marketing online en todas e cada unha das súas variantes e funcionalidades. Proporciona,
tamén, as chaves para que esa implementación se efectúe da mellor maneira posible dada a
imperiosa necesidade de apostar por novas estratexias. Como expresa o propio autor, non se
trata só de captar usuarios, se non de saber como fidelizalos e como establecer con eles un
permanente diálogo que consolide o que se coñece como engagement. A conexión co libro
“Fundamentos de marketing digital” faise imprescindible para os que queiran aprender a
interpretar as novas necesidades do mercado e non quedar fóra del.
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