
Pertti Alasuutari, professor de Sociologia na Universidade de Tampere,
Finlândia, desenvolve trabalhos nas áreas dos Cultural Studies e da Política.
Presidente da Association for Cultural Studies, interessa-se pela construção de
identidades no quotidiano, pela recepção mediatizada e as audiências, pelas
dimensões culturais da globalização e ainda por questões de metodologia na
pesquisa social.

Para compreender a complexidade dos processos culturais da sociedade
contemporânea, Alasuutari combina a abordagem empírica com as reflexões
teóricas. A sua primeira publicação, Desire and Craving: A Cultural Theory of
Alcoholism (1992), revela o interesse pela etnografia – a pesquisa decorreu em
pubs dos subúrbios de Tampere – e pela utilização dos discursos correntes para
compreender fenómenos sociais complexos que requerem um enfoque
interdisciplinar.

Fundador e editor do European Journal of Cultural Studies, Pertti Alasuutari é
internacionalmente conhecido como autor de artigos e livros sobre questões
de metodologia de pesquisa social, como: Researching Culture: Qualitative Method
and Cultural Studies, (Sage, 1995) e An Invitation to Social Research (Sage, 1998).

Pertti Alasuutari destaca a importância de cruzar metodologias de forma
criativa e multidisciplinar para extrair dos dados empíricos conclusões que
realmente permitam compreender a complexidade dos comportamentos nas
sociedades contemporâneas. Nesta entrevista, concedida à Media & Jornalismo
durante a visita a Lisboa em que orientou um workshop de dois dias sobre
pesquisa qualitativa, promovido pelo CIMJ, reflecte ainda sobre os modos como
as novas tecnologias e a disseminação dos canais de informação estão a tornar
ultrapassado o conceito de media e as perguntas tradicionais no campo dos
Media Studies.
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Pertti Alasuutari: O conceito clássico
de media está a tornar-se obsoleto
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M&J: O seu currículo informa que uma das
suas áreas de especialização é a “vida quoti-
diana”. Como é que um cientista social
estuda a vida quotidiana de uma sociedade?

A: Em parte, através da observação, da
realização de entrevistas, de registos
de situações que acontecem natural-
mente. Num contexto mais largo, não
precisamos realmente de entrevistar as
pessoas para estudar a vida de todos
os dias, porque o ambiente em que
vivemos está impregnado de textos
que falam dessa vida ou são parte
integrante dela. Se pensarmos, por
exemplo, nos meios de comunicação
de massas, existem muitas perspectivas
de estudar aquilo que é escrito nos
jornais ou mostrado na televisão.

M&J: Valoriza sempre a perspectiva do
receptor dessas mensagens?

A: Sim, interessa-me a cultura, isto é, o
modo como as pessoas concebem
aquilo que lêem nos jornais ou vêem
na televisão e a forma como integram
isso nas suas vidas, como enquadram
essa informação e quais são os discursos
que enformam essa discussão.

M&J: Qual é a metodologia que suporta essa
abordagem?

A: Os diferentes métodos que existem
para analisar textos ou discursos são
como lentes que podemos experi-
mentar para ver se servem na análise
dos dados específicos que recolhemos.
O mais difícil é conseguir encontrar as
questões interessantes. Por exemplo, se
estudamos a nossa própria cultura,
temos a sensação de conhecer já uma
boa parte da problemática e das soluções.
O método serve justamente para poder
sujeitar os dados recolhidos a um
escrutínio rigoroso e sistemático.

M&J: Há quem desvalorize a importância
do trabalho empírico, considerando que

serve essencialmente para confirmar as
teorias prévias.

A: A metodologia serve justamente para
evitar esse perigo. A investigação
nunca pode ficar-se pela leitura dos
textos dos outros, por mais impor-
tantes e inspiradores que sejam. Cada
investigador precisa de analisar os
seus dados particulares. Precisamos de
uma metodologia sistemática porque
quando se chega à fase de testar a
hipótese, o método tem de ser tão
rigoroso e fiável que seja realmente
capaz de concluir que a ideia inicial
estava errada, se for esse o caso.

M&J: Concorda com a crítica de Roger
Silverstone de que certos investigadores
dão tanta importância à metodologia que
acabam por esquecer o objecto de estudo?

A: Sim. Podemos encontrar artigos que
passam demasiado tempo a discutir
métodos e onde a análise metodoló-
gica é apresentada de forma exaustiva.
A análise discursiva, por exemplo,
pode tornar-se quase mecânica. Qual
é o interesse de submeter um texto à
análise discursiva apenas para concluir
que nele se cruzam diferentes discursos?
Essa conclusão não pode ser o resul-
tado final da investigação. A identifica-
ção de diferentes discursos deve servir
para explicar qualquer outra coisa.

M&J: Alguns autores defendem que a
investigação sociológica que aposta em
métodos qualitativos é também uma forma
de envolvimento biográfico. Concorda?

A: Não concordo com esse tipo de
romantismo em que as pessoas
pensam que é a sua personalidade que
lhes permite ver ou pensar determi-
nadas coisas. Claro que o background
de cada um pode potenciar ou limitar
algumas capacidades de investigação
mas muitas vezes isso é usado para
concluir que, já que não se pode ser
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objectivo, então mais vale ser subjectivo.
Vemos muitos artigos que começam
pela penosa auto-explicação do inves-
tigador, a explicar quem é, qual é o seu
género, a sua origem social, o seu ponto
de vista em relação ao tema. Acho que
não se pode ser tão convictamente
subjectivo. O mais importante é ser
crítico, ser auto-reflexivo.

M&J: Já escreveu que o detective e o
investigador partilham algumas coisas, no
que diz respeito à forma como recolhem
provas e depois como as apresentam como
evidências. Pode desenvolver esta ideia?

A: O detective ou o escritor de histórias
de detectives?

M&J: Bem, como quiser…
A: Penso que é mais o escritor de poli-

ciais do que o detective. Um autor de
histórias de detectives colecciona infor-
mação sobre a história que vai escrever
para a tornar convincente; tem a ideia
do que aconteceu, tem o script do crime
em mente, é ele que constrói as sequên-
cias de eventos que vai descrever mas
confronta-se com o problema de ter de
ir revelando essa informação gradual-
mente. O mesmo se passa com o cientista
social: quando publica, a pesquisa já
está feita, as conclusões já estão tiradas
mas não podem ser apresentadas
segundo os mesmos tempos ou etapas
em que decorreu a investigação. O
investigador tem de pensar na maneira
de abrir a pesquisa, o que vai apre-
sentar como pergunta chave e quais as
questões de segunda ordem a que
pretende responder.

M&J: Quando é que a investigação qualitativa
começou a ser importante na Sociologia?

A: A investigação qualitativa começou
a desenvolver-se em França, com o
estruturalismo, e estava orientada em
termos linguísticos e discursivos.
Gradualmente, a pesquisa social passou

a dar muito mais atenção e importância
à forma como as coisas são percebidas
e enquadradas e os modos como estes
enquadramentos são parte da praxis e
afectam a realidade.

M&J: Hoje em dia, já podemos falar na
dominância da pesquisa qualitativa em
relação à quantitativa?

A: Os norte-americanos, por exemplo,
sempre foram relutantes em adoptar
métodos de investigação qualitativa e
linguística. A pesquisa quantitativa e
o pensamento positivista ainda são
dominantes e, embora a pesquisa
qualitativa esteja mais vulgarizada nos
Estados Unidos, continua confinada a
uma pequeno círculo em que é possível
conhecer as pessoas mais importantes.

M&J: Há um texto seu que menciona a
importância da “imaginação sociológica”.
Qual é o papel da imaginação no trabalho
de um sociólogo?

A: Digo muitas vezes aos meus alunos
que, quando fazemos investigação,
precisamos de uma certa dose de cora-
gem cívica. Não se pode simplesmente
seguir os outros. A lição mais impor-
tante para um investigador é aprender
a questionar tudo e para isso é preciso
coragem, até a coragem para fazer
perguntas estúpidas. A imaginação
permite deixar de jogar pelo seguro e
desenvolver a capacidade de descobrir
coisas novas.

Quando pensamos ter uma ideia de base
para iniciar uma discussão, pode ser
um bom método ir a um bar com amigos
e fazer brainstorming, jogar com as
ideias, ser criativo, tentar toda a espécie
de argumentação e contra argumen-
tação. Se a nossa ideia ou interpretação
se aguentar, é porque é boa.

M&J: Está a dizer que a pesquisa deve ser
divertida?

A: Sim, também!
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M&J: A propósito de bares, pode falar-nos
do estudo que fez sobre os pubs
finlandeses? Essa pesquisa, que tem um
carácter etnográfico, estava ligada a
alguma preocupação social específica?

A: Não propriamente. Nos anos 60 e 70
houve uma industrialização muito
rápida na Finlândia e muita gente veio
do campo para se instalar nos
subúrbios das principais cidades. A
ideia de estudar os pubs nos subúrbios
foi porque estes espaços de certa forma
cristalizavam a mudança na vida das
pessoas que os frequentavam, eram até
lugares onde essa mudança era
exacerbada, funcionando como
laboratório dessa mudança social.

M&J: Que abordagem utilizou nesse
estudo?

A: Escolhemos um pub e um grupo de
pessoas e no final tínhamos obtido
uma fotografia bastante nítida das suas
vidas. Depois, na minha tese de douto-
ramento, tentei expandir as conclusões
obtidas nesse estudo etnográfico e
relacioná-las com um contexto mais
vasto. Tratei de olhar para a forma
como as pessoas bebem, os seus
hábitos, a regularidade e intensidade
das suas idas ao pub como uma forma
de participação e afirmação social.
Cheguei à conclusão, por exemplo, de
que diferentes classes sociais têm
diferentes formas de beber.

M&J: O seu estudo foi utilizado para ajudar
a definir medidas de combate ao alcoolismo?

A: Não olhei para o alcoolismo como
uma doença social mas essa era uma
preocupação do Estado finlandês. Na
altura em que o estudo foi realizado, a
lei estabelecia que uma parte dos
lucros obtidos com a venda de bebidas
alcoólicas devia ser canalizada para
projectos de investigação ligados a essa
problemática.

M&J: Os Cultural Studies dão muita
importância ao conceito de sentido e há um
texto seu em que refere a busca pelo
“sentido do sentido”. Como é que podemos
dar sentido ao sentido das coisas?

A: O conceito de sentido é frequente-
mente usado de forma muito simplista.
As pessoas fazem pesquisa qualitativa
entrevistando informadores a quem
perguntam: “o que é que isto significa
para si?”, e reportam as respostas
julgando que estão a analisar o sentido
do sentido. Analisar sentidos não é o
mesmo que analisar os pontos de vista
das pessoas. Nós não temos acesso
directo à natureza ou à sociedade, essa
relação é sempre canalizada pela
forma como atribuímos sentido ao
ambiente em que nos movemos. Porque
os humanos usam linguagem, isso tem
muitas nuances e passamos informação
de geração em geração através destas
estruturas de sentido. Para explicar por
que é que as pessoas fazem o que
fazem em sociedade temos de recons-
truir as estruturas de sentido que
suportam o seu comportamento e que
são tomadas como dados adquiridos.

M&J: Há um artigo seu que trata a televisão
como um assunto de moral. Qual é a moral
da televisão?

A: Quando escrevi esse artigo, os editores
da Media, Culture & Society pediram-
-me para relacionar a forma de ver
televisão com os valores morais da
sociedade finlandesa. Parecia, na altura,
que havia uma peculiaridade finlan-
desa na forma de ver televisão mas na
realidade podemos encontrar esta
modulação moral em quase todos os
países. Há determinados programas
que a maioria das pessoas pertencentes
à classe média, com um certo nível de
literacia, não admite ver ou, se o fazem,
sentem necessidade de dizer que é
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para criticarem ou para se divertirem.
Há esta necessidade de passar a ideia
de que esses programas não são levados
a sério. A intensidade desses discursos
morais faz parte da forma como nos
referimos aos usos da televisão.

M&J: Isso aplica-se aos media em geral?
A: Sim, mas a televisão tem uma caracte-

rística que agudiza a moralização.
A televisão convoca a totalidade dos
nossos sentidos. O tempo consumido
a ver televisão impede fazer qualquer
outra coisa e é normalmente visto como
desperdício de tempo. Ver o noticiário
do dia é considerado um dever cívico
mas ver programas como telenovelas,
soap operas ou reality shows obriga a dar
muitas explicações.

M&J: Os Cultural Studies são interdis-
ciplinares e por vezes até anti-disciplinares.
Como se gere esta anti-disciplinaridade dos
Cultural Studies, tendo em conta uma
panóplia de abordagens onde podemos
perder coerência e sistematização?

A: Apesar dos Cultural Studies reivin-
dicarem essa qualidade de serem anti-
-disciplinares, a verdade é que estão em
crescente institucionalização. As disci-
plinas e os departamentos são a forma
como as universidades estão organi-
zadas. Não devemos pensar que a
realidade em si está dividida em tantas
disciplinas como as universidades.
Cultural Studies é só uma designação
para o tipo de sociologia que eu pratico.
Também tenho formação em pesquisa
de comunicação de massas, trabalhei
como jornalista e cultivo há muito tempo
um grande interesse pela antropologia.
Penso que é muito interessante estar
entre estes campos porque, embora as
pessoas saibam que a realidade não
está dividida por disciplinas, como nas
universidades, esquecem-se muitas
vezes disso! Se trabalhamos numa

disciplina e só conhecemos pessoas da
mesma área, corremos o risco de pensar
que determinados grandes nomes ou
figuras influentes são a disciplina.
Acontece muitas vezes que ideias
novas de diversas disciplinas levam
muito tempo até conseguir entrar num
determinado campo do saber.

M&J: Como vê a evolução dos Media
Studies?

A: O conceito clássico de media está a
tornar-se obsoleto. É um conceito que
está rodeado por um conjunto de
imagens, nomeadamente a ideia de
esfera pública como arena onde as
pessoas que nela falam podem ser
ouvidas por muitas outras. A outra
imagem é a do canal por onde se tem
informação sobre a sociedade, ou a
lente pela qual se tem a imagem da
realidade fornecida pelos media, que
pode ser distorcida ou não. São duas
ideias algo obsoletas, se pensarmos nos
mais recentes desenvolvimentos tecno-
lógicos, como o telemóvel ou a Internet.
No tempo que Habermas refere, nos
anos 60, 70, nas sociedades europeias
existia um número limitado de meios
de comunicação. O universo das
estações televisivas era muito limitado,
até porque não era tecnicamente
possível criar novos canais de televisão.
Nessas circunstâncias fazia sentido
discutir se a imagem dada por deter-
minado canal estaria ou não distorcida,
se as pessoas teriam todas acesso à
esfera pública e aos media. Actual-
mente, temos centenas e centenas de
canais, acesso à Internet onde existem
diferentes argumentos e informação
variada. A discussão política sobre os
media perdeu muitos dos seus funda-
mentos. Daí as perguntas de pesquisa
que lhes estão relacionadas terem que
ser alteradas.
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M&J: Acha que precisamos de novas
imagens para compreender os media?

A: Pensemos na forma como as pessoas
ocupam o seu tempo livre. Se usam a
Internet para fazer compras, tratar de
questões bancárias, ler notícias, parti-
cipar em chats, etc. Quando se estudam
as pessoas a fazer isso estamos a fazer
estudos de audiências? Já não faz
sentido falar de audiências nesse
sentido. A ideia de media, ela própria,
está diluída. O telemóvel é um media?
Podemos ter notícias a partir dele, por
exemplo. As tecnologias da informa-
ção e da comunicação tornam o
conceito de media obsoleto.

M&J: Temos que colocar novas perguntas?
A: Os conceitos não são só descrições

do mundo, são também formas de
endereçar questões problemáticas. O
conceito de media é bastante estreito
para incluir novas perguntas. Um
exemplo: o tsunami na Ásia matou
cerca de 200 finlandeses. O Governo
levou um dia para perceber a
dimensão da tragédia e ainda alguns
dias mais para juntar informação. Ao
mesmo tempo, em vários sites na
Internet, já existiam listas feitas por
voluntários com nomes de pessoas
desaparecidas e encontradas. O papel
dos tão falados media tinha sido
suplantado por voluntários e eu penso
que isto acontecerá cada vez mais.
Quando algo terrível acontece não se
liga a TV, usa-se a Internet. É também
o que os jornalistas fazem…

M&J: Como é que isso afecta a organização
política da nossa sociedade? Ainda estamos
num sistema que depende dos políticos
para resolver certas situações e o cidadão
comum está sempre longe dos políticos.

A: Quando se pensa em acontecimentos
políticos, discussões no Parlamento,
medidas tomadas pelo Governo, claro

que estes factos nos chegam através de
diferentes canais mas é menos impor-
tante agora se este ou aquele canal
apresenta os factos correctamente,
cada um é apenas mais um canal
através do qual é transmitida a mesma
informação. Nós ainda conseguimos
partilhar as mesmas informações sobre
o que se está a passar devido à comuni-
cação de massas, mas a ideia romântica
de Habermas da esfera pública, como
se estivéssemos à volta de uma grande
praça… De certa forma, os media
ainda veiculam essa imagem, mas não
é assim que as coisas se passam!

M&J: A diversidade dos meios tecnológicos
enfraquece ou fortalece o poder político?

A: Não tenho a certeza de que os políticos
estejam a perder face ao poder mediá-
tico. Penso que, em vez de termos só
um canal a mostrar o discurso de um
Presidente, agora temos 50 que mostram
o mesmo. Durante esta crise provo-
cada pelo tsunami, verificou-se a
cumplicidade entre os jornalistas e os
políticos, que falavam nas conferências
marcadas para os horários nobres dos
telejornais. É um acordo assumido, por
isso a questão de quem é mais pode-
roso está ultrapassada.

M&J: Quais são então as perguntas mais
antiquadas nos estudos sobre os media?

A: Penso que serão aquelas que estão
na base dos estudos que comparam a
cobertura jornalística de um aconteci-
mento com outra cobertura jornalística
sobre o mesmo caso. Não vejo qual é o
interesse.

M&J: Porque não?
A: Não sei como é noutros países mas

na Finlândia os jornais são mais ou
menos o mesmo. A maior parte deles
usa as agências noticiosas e não tem
sentido fazer muito barulho por causa
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de diferenças mínimas entre dois
comentários feitos sobre as mesmas
notícias. Claro que se podem comparar
dois jornais, por exemplo, em relação
à maneira como cada um escreve sobre
uma organização como a Greenpeace, e
quando se faz isso muitas vezes tem-
-se em mente comparar dois ou três
partidos e os seus pontos de vista sobre
alguma coisa, o que se reflecte nos
jornais que lhes estão perto. Mas em
situações políticas globais ou econó-
micas, em muitas nações, as diferenças
entre estes partidos é mínima.

M&J: Refere num artigo que, depois do 11
de Setembro, ficou apreensivo com o
domínio norte-americano. Que medidas
deveriam ser tomadas para proteger os
valores europeus?

A: Penso que o 11 de Setembro não foi
um ponto de viragem, historicamente,
mas fez com que eu percebesse de
forma mais clara a unilateralidade do
mundo contemporâneo. Só existe um
poder superior mundial e, se a História
nos ensina alguma coisa, é que quando
um país é superior faz o que lhe apetece
e não se interessa muito pela lei, porque
a lei é ele próprio. Se não quiser, não
adere aos tratados internacionais!
Sempre foi assim na História. Na
verdade, não há nada que possa ser
feito em relação a isso. O que isso
significa é que estamos noutros países,
na Europa, reféns da opinião popular
nos Estados Unidos. A nível político,
existe uma força policial mundial que
faz o que lhe apetece e é realmente
importante debater este assunto.




