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Resumo 

 

Parte de uma pesquisa que visa à identificação dos procedimentos de enunciação da 

alteridade na TV brasileira, este texto propõe lançar luz sobre o dispositivo e seu 

potencial de elaborar discursivamente e fixar imagens do Outro. Ancorado em reflexões 

sobre linguagem, representações e seu papel na fixação identitária dos indivíduos e 

sociedades, bem como em estudos que versam sobre a natureza das imagens técnicas e o 

lugar da televisão na formação do espaço público contemporâneo, o raciocínio proposto 

indica a narrativa de alteridade – entendida como noção complementar à narrativa da 

nação dos Estudos Culturais – como categoria de onde se deve pensar o estatuto cultural 

do discurso televisivo, além de sinalizar alguns procedimentos comuns de enunciação 

do Outro, como os jogos de oposição, o reforço testemunhal e o apelo à redundância e à 

estereotipia como estratégias de representação. 
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Narrativa. 

 

Da sociologia da mídia aos estudos de comunicação e recepção, passando por 

abordagens mais próximas da semiótica e da filosofia da linguagem, a televisão é o tipo 

de objeto de estudo que congrega, em torno de si, campos de conhecimento das mais 

diversas naturezas. Seu estatuto cultural e político, sua linguagem e os efeitos de sentido 

que é capaz de provocar por meio de seus processos e produtos têm sido exaustivamente 

observados no seio dessas matrizes teóricas – o que confere crescente riqueza de 

ferramentas àqueles que miram seus fenômenos. Duas questões, a nosso ver, são 

especialmente pertinentes ao se observar a questão da identidade midiatizada, um dos 

eixos centrais dos debates contemporâneos em torno da TV: qual o nível de influência 

do enunciado televisivo sobre a formação de visões de si mesmo e do outro? De que 

modo o conhecer pela imagem da pequena tela determina a própria experiência humana 

de contato com o mundo – e sua expressão no espaço público midiatizado? 

 Este artigo pretende contribuir para tal corrente de reflexões ao lançar luz sobre 

o processo de construção de imagens e representações de alteridade na televisão 

brasileira. A perspectiva a ser adotada é a de que, ao enunciar conteúdos sobre universos 
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socioculturais que, mais que à unidade identitária, aludem à demarcação de fronteiras 

simbólicas que oferecem aos nossos olhos um outro a ser observado – ou consumido –, 

o texto televisual é importante locus de construção discursiva do próximo e do distante. 

Desse modo, fixa representações sociais e leituras que reforçam efeitos de sentido e, em 

certa medida, determinam a visibilidade concedida a determinados traços do outro, 

mostrando-o “do ponto em que ele deve ser visto”, em uma estratégia que é capaz de 

promover “a educação da visão pela determinação do visível” (GOMES, 2003, p.75) e 

reiterar a “força sem réplica do verificável” (DEBRAY, 2005, p.344) pela imagem. 

 Para a construção de tal raciocínio, percorreremos reflexões sobre linguagem, 

representações e narrativas, com foco nos processos de demarcação identitária/social e 

de sentido por meio do discurso. Em seguida, exploraremos algumas contribuições 

teóricas que convergem na pesquisa sobre comunicação e televisão, com ênfase em 

questões de imagem e de formação do espaço público por meio da instância audiovisual. 

O trecho final do trabalho, por sua vez, propõe o cruzamento de tais referenciais à ideia 

de narrativa de alteridade, no intuito de identificar os principais procedimentos que 

reforçam a demarcação, nela e por meio dela, de universos simbólicos exógenos – com 

ênfase nos jogos de oposição, no reforço da função testemunhal e na combinação de 

redundâncias e estereotipias associadas ao exótico.  

 

1. Da narrativa: a demarcação do sentido – e do sujeito – pela linguagem 

 Primeiro passo para compreender quaisquer enunciados midiáticos – televisivos, 

radiofônicos, textuais, digitais, fotográficos –, a passagem por alguns pressupostos dos 

processos narrativos é um bom ponto de partida para entendemos a circulação de 

discursos de alteridade no audiovisual. Entender de que modo a produção de relatos, 

verbais ou não verbais, e a linguagem de modo geral estão vinculadas à experiência 

humana e ao entendimento que formamos sobre o mundo que nos cerca é uma 

preocupação antiga. Dois pontos, para nós, merecem especial atenção nesse eixo: por 

um lado, a relação entre a linguagem e a demarcação do sujeito, com todas as 

implicações no eixo identitário; por outro, a construção de sentidos sobre o mundo por 

meio de narrativas que, mais que reproduzi-lo, o reconstroem. Convergentes, esses 

raciocínios acabam por reforçar a relevância com que a produção de discursos atua na 

fixação individual, social e simbólica do indivíduo. Nesse sentido, aproximamo-nos do 

raciocínio de Freitas (1992, p.122), para quem "o discurso, (...) imbricação da 

socialidade e da singularidade, o laço social, delineia-se como a possível direção em que 
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recolocar o problema da comunicação”. Em nosso caso, da comunicação mediada pelo 

dispositivo televisual. 

Desde a Poética de Aristóteles, o potencial criativo da mimesis produzida nas 

representações veio sendo explorado, de modo a reforçar o papel que toda produção 

simbólica possui na formação do indivíduo e em sua relação com o mundo exterior. 

Mais que um documento ou registro formal deste, entende-se que a representação – seja 

por meio das artes pictóricas, dos relatos verbais, da pintura, da dança etc. – atua como 

alimento para a criatividade do indivíduo, fornecendo-lhe bases que permitem sua 

inserção no mundo e a recriação deste. Não à toa, autores como Bystrina (1995) veem 

na produção de determinados textos culturais estratégias básicas de “sobrevivência 

psíquica” – que se prolongam para suportes diversos ao longo da história –, e 

pesquisadores do campo da psicologia social, como Moscovici (2003, p.51), consideram 

a circulação de discursos um caminho para se criar “nós de estabilidade e recorrência, 

uma base comum de significância entre seus praticantes”. Alguns autores, como 

Benjamin (1998, p.198), vão além e abordam de que modo a experiência (a “fonte a que 

recorreram todos os narradores”) é eternizada no processo de enunciação – é um contar 

sobre um mundo que foi vivido e apreendido, portanto, desde já uma criação cultural 

legítima empreendida pelo sujeito.   

Apoiadas na linguagem, aqui entendida em suas diversas dimensões verbais e 

não verbais, e nas mídias construídas pelo homem, as representações, portanto, têm 

tripla atribuição: uma instrumental, ligada à orientação diante do mundo e à 

“transmissão do ethos comunitário” (SODRÉ, 2009, p.180); uma que se poderia 

denominar lúdica, mais vinculada às dinâmicas da cultura e da produção de sentidos 

para além da mimese; e a identitária, que alude – como bem apontam Freitas (1992), 

Hall (2001; 2003), Lacan (1998) e outros – ao potencial que as expressões 

comunicacionais possuem de fixar o sujeito e o Outro, sua imagem da alteridade, 

posicionando-os no mundo por meio da linguagem.  

É sobre a tensão existente entre entender o mundo e ressignificá-lo, portanto, 

que podemos situar a construção narrativa – essa forma de representação do mundo 

articulada em enunciado, em discurso com lógica (diegese), início, meio e fim, cuja 

função central, como diz Barthes (1973, p.57), “não é de ‘representar’, é de constituir 

um espetáculo que permanece ainda para nós muito enigmático, mas que não saberia ser 

de ordem mimética”. Esse processo é discutido com precisão por autores dos Estudos 
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Culturais como Stuart Hall (2001), que reforça de que modo a prática de narrar a nação 

está ligada à conformação dos sujeitos na coletividade e na cultura.  

Das reflexões do autor, conhecido pela célebre máxima de que “as identidades 

nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas 

no interior da representação” (HALL, 2001, p.48), aferimos que todo trabalho de 

enunciação reflete uma busca do homem por um entendimento de si e dos que o cercam 

e, paralelamente, engendra relações simbólicas que abarcam a legitimação de modos de 

vida, culturas e saberes, numa espécie de escrita da tradição – que comumente resulta 

em jogos de oposição que contrapõem o Eu ao Outro, como veremos mais adiante. 

Assim, reflete forças em permanente tensão no campo discursivo, capazes de determinar 

a experiência de contato com o mundo exterior e a própria constituição da subjetividade 

e da identidade. Como diz Woodward (2000, p.18-19), afinal: 

 

Todas as práticas de significação que produzem significados envolvem relações 

de poder, incluindo o poder para definir quem é incluído e quem é excluído. A 

cultura molda a identidade ao dar sentido à experiência e ao tornar possível optar, 

entre as várias identidades possíveis, por um modo específico de subjetividade. 
 

Da vivência própria e do desejo de cercar a realidade em molduras que tornem 

possível sua leitura, portanto, podemos extrair narrativas que determinam, em grande 

medida, aquilo que se enxergará de um mundo complexo e ontologicamente impossível 

de se conhecer plenamente. Incluindo – o que é especialmente relevante para este texto 

– aspectos de identidade e alteridade sociocultural; esta nem sempre vivenciada 

diretamente, mas conhecida, antes e por vezes sobretudo, pela mediação de dispositivos 

e enunciados. Tais referências são extremamente relevantes para o propósito de discutir 

a construção da alteridade no discurso audiovisual. Antes de partir ao objeto televisão, 

porém, cabe-nos revisitar as contribuições de Moscovici (2003) a respeito das 

representações sociais – um importante conceito para compreender os modos de 

fixação de sentido a partir dos processos comunicacionais. 

 

1.1. Representações sociais: ancoragem, objetivação, rotinização 

De que modo percebemos o mundo, organizamos mentalmente seus elementos e 

tornamos familiares e inteligíveis os fenômenos, sujeitos e objetos que existem ao nosso 

redor? A explicação, para o autor, está em estruturas discursivas/simbólicas de 

descrição que circulam dentro das comunidades humanas: as representações sociais. 

Elas são, nesse sentido, “efeitos de condicionamentos anteriores que lhe [ao sujeito] são 
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impostos por suas representações, linguagem ou cultura” (MOSCOVICI, 2003, p.35), 

que intervêm e nos orientam “em direção ao que é visível e àquilo a que nós temos de 

responder cotidianamente” (MOSCOVICI, 2003, p.31). 

Intimamente ligadas à produção de narrativas e aos discursos e conversações 

cotidianas, as representações têm, para o autor, duas funções gerais: a convencional – ou 

seja, o estabelecimento de padrões e condutas que orientam o indivíduo – e a prescritiva 

– ou seja, a imposição e a disciplinarização do comportamento, de maneira anterior à 

própria consciência do sujeito.  

Ambas estão, por sua vez, vinculadas a uma espécie de “sistema de classificação 

e de denotação, de alocação de categorias e nomes” (MOSCOVICI, 2003, p.62); 

portanto, atuam na produção de consensos que viabilizam os vínculos humanos e 

reduzem o desconforto do estranhamento com o mundo. Assim se chega à finalidade da 

representação: “tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade”, já que 

“os universos consensuais são locais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de 

qualquer risco, atrito ou conflito” (MOSCOVICI, 2003, p.54). 

Três procedimentos são elencados para compreender a produção de 

representações: a conversão de ideias estranhas em categorias e imagens comuns 

(ancoragem), a transformação/transposição de algo abstrato em algo concreto 

(objetivação) e a repetição constante de determinadas representações a ponto de torná-

las predominantes (rotinização). Seguindo o raciocínio do autor, a ancoragem e a 

objetivação estão intimamente ligadas à memória e às operações engendradas nas 

representações sociais. Para darmos conta do que está à nossa volta, clamando por 

reconhecimento, recorremos à classificação e à transposição de conceitos a objetos. 

Ancorar, em especial, é um processo indissociável dos atos de enunciação: afinal, 

consiste em amenizar a resistência e o distanciamento natural do homem em relação às 

coisas “que não são classificadas e que não possuem nome”, tidas como “não existentes 

e ao mesmo tempo ameaçadoras”. “Nós experimentamos uma resistência, um 

distanciamento, quando são somos capazes de avaliar algo”, diz Moscovici (2003, 

p.61); ao narrar, é possível superar tais dificuldades, (re)criando o mundo e transmitindo 

saberes capazes de perpetuar a cultura e as identidades que nos fixam em seu território.  

O aspecto da rotinização é igualmente relevante: alude à nossa tendência a 

priorizar o já conhecido sobre o pouco transposto ao universo das representações 

sociais. Processo natural nas interações sociais, está intimamente ligado à produção de 

estereótipos e leituras hegemônicas e possui inflexões críticas no campo da construção 
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da alteridade, que analisaremos posteriormente. Embora centrasse seu raciocínio em 

aspectos da psicologia social, o trabalho de Moscovici nos é especialmente frutífero à 

hora de compreender de que modo o dispositivo televisual atua na fixação do Outro.  

Ao dizer que “quanto menos nós pensamos nelas, quanto menos conscientes 

somos delas, maior se torna sua influência” (MOSCOVICI, 2003, p.42), o autor aponta 

a relevância de se refletir acerca de tais processos – em nosso caso, para além da 

experiência concreta e da interlocução humana e rumo às mediações comunicacionais. 

O contato com o distante, o exógeno que se apresenta como mistério a ser decifrado 

pelos nossos sentidos é, hoje, cada vez mais realizado dentro das pequenas telas. E isso, 

naturalmente, representa uma nova forma de perceber, contar e vivenciar o frágil 

conjunto de referências e formas discursivas que denominamos realidade. 

 

2. Tele-visão, imagem, telespaço: hipóteses sobre o estatuto do audiovisual 

 As reflexões anteriormente lançadas sobre os processos de enunciação e 

representação encontram na linguagem televisiva um terreno fértil. Desde seu 

surgimento, na metade do século XX, até a recente ascensão dos dispositivos 

eletrônicos, que conferiram nova dimensão à programação e ao relacionamento com as 

audiências, a TV foi responsável por estabelecer novas dinâmicas sociais, culturais e 

políticas, com impactos diretos sobre a formação do espaço público, a conformação de 

sentido, a própria linguagem dos produtos comunicacionais – informativos ou de 

entretenimento – e sobre os processos de representação sociocultural. 

No contexto nacional, a TV é o segundo eletrodoméstico com maior presença 

nos lares brasileiros, segundo dados do IBGE. Mais que reforçar quantitativamente sua 

relevância, porém, cabe-nos avaliar de que modo o dispositivo impacta nos processos de 

representação identitária; quais os principais impactos que exerce, considerando 

critérios como temporalidade, presença e a transição de uma instância baseada na 

palavra impressa rumo às imagens técnicas; de que modo orienta as formações 

discursivas que permeiam a subjetividade humana; e, por último, mas não menos 

importante, como se insere nos debates a respeito das imagens e da cultura visual.  

 

2.1. Questões de imagem: olhar, técnica, narcisismo, telerrealidade 

 Investigar as origens da tele-visão – aqui, entendida não como mídia específica, 

mas como uma categoria contemporânea de mediação pelo olhar –, mais que à história 

das tecnologias, demanda atenções voltadas aos estudos sobre o comportamento social, 

com ênfase na presença do visual em suas diferentes acepções (imagens mentais, 
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pinturas, gravuras, ícones, esculturas etc.) no repertório linguístico das comunidades. 

Afinal, muito antes da consolidação do dispositivo TV e de uma estrutura própria de 

seus programas e gêneros, muito antes da modernidade e mesmo antes da estruturação 

da palavra e do verbal como categorias essenciais de comunicação, a imagem já atuava 

como operação essencial à existência, conforme Flusser (2007) e Kamper (2010). 

“Presença, representação e simulação de uma coisa ausente”, como diz Kamper 

(2010, p.12), a imagem é também um importante ponto de fixação simbólica e 

enunciação – lugar de representação em que o humano se constitui como tal. Não à toa, 

é considerada uma linguagem dotada de dinâmica própria por estudiosos como Régis 

Debray (1993), que analisam os modos de presença do visual e do olhar na cultura 

humana desde a Antiguidade até o século XX. Em seu trabalho, Debray identifica uma 

característica central das representações visuais ancestrais: seu vínculo com a superação 

da finitude humana – a documentação que ultrapassa a efemeridade dos fenômenos – e 

com a formação identitária. A ideia central, de “tornar presente o ausente”, está ligada, 

portanto, a algo mais que a evocação – a substituição propriamente dita. “Como se a 

imagem estivesse ali para preencher uma carência”, diz (DEBRAY, 1993, p.38).  

O trabalho do autor propõe o resgate das antigas formas de representação 

imagética para empreender uma análise de teor crítico sobre o que denomina videosfera 

– época dominada pela produção em massa de imagens, de hipervalorização do visual e 

de veneração do icônico, em oposição às dinâmicas das linguagens verbal e textual. 

Tomando a televisão e o cinema como objetos, Debray analisa de que modo a 

videosfera, ao propor uma circulação desmesurada e em tempo real de informações, 

constitui-se como campo de embate de forças e de legitimação de olhares de síntese. 

Para ele, a TV, este “paliativo à destruição do vínculo social operada, antes mesmo de 

seu aparecimento, pela civilização industrial”, opera, paradoxalmente, em uma lógica de 

produção de “cegueira simbólica”: quanto mais mostra, mais esconde; quanto mais 

diversifica, mais homogeneíza os modos de olhar. O raciocínio central é o de que a 

expansão desmesurada da visibilidade leva, paradoxalmente, a um recrudescimento da 

imaginação: a ideia de exibir tudo (ou quase tudo) por imagens, acredita, leva a uma 

incapacidade de pensar e refletir acerca do que não é trazido à tona. Outro efeito é a 

associação imediata entre o visível, o “real” e o verdadeiro – a imagem não mais é vista 

como criação, e sim como documento incontestável: 

 

Somos a primeira civilização que pode julgar-se autorizada por seus aparelhos a 

acreditar em seus olhos. A primeira a ter colocado um sinal de igualdade entre 
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visibilidade, realidade e verdade. Todas as outras, e a nossa até ontem, estimavam 

que a imagem impede de ver. Agora, vale como prova. O representável apresenta-

se como irrecusável (DEBRAY, 1993, p.358). 

 

 As conclusões de Debray indicam uma possível influência nefasta do 

audiovisual sobre os aspectos cognitivo, interacional e de formação da subjetividade do 

indivíduo. Em tom de crítica, o autor indica que a predominância da técnica e o 

recrudescimento da estética podem ocorrer ao mesmo tempo e afetar substancialmente a 

percepção de si e do mundo dos homens; produzir, assim, um “declínio do olhar” (1993, 

p.327) ocasionado, justa e contraditoriamente, pelo excesso de visibilidade.  

Reflexões dessa natureza são também desenvolvidas por Flusser (2007; 2008). 

Ao estudar como imagens técnicas – fotográficas, fílmicas ou digitais – se relacionam 

com os processos de abstração, o autor indica que o “mundo de imagens” criado pelo 

homem tem a função de realizar “a mediação entre ele e o mundo dos fatos, com os 

quais estava perdendo contato à medida que retrocedia para observá-los” (2007, p.121). 

 Atento aos impactos da abstração (ato de inflexão sobre o mundo) sobre a 

própria consciência individual e coletiva, Flusser nos propõe identificar dois modos de 

pensamento na contemporaneidade – o conceitual e o imagético –, relacionando-os à 

forma com que interpretamos objetos, fenômenos e representações cotidianos. Mais 

claro, o pensamento dito conceitual demanda um trabalho profundo de abstração, 

vinculado à leitura da mídia textual, por exemplo. Já a linguagem imagética apresenta 

uma espécie de “olhar de fora” (FLUSSER, 2007, p.109): por meio da riqueza que 

oferece para visualização imediata, convida-nos a “apreender a mensagem primeiro e 

depois tentar recompô-la” (2007, p.105). 

 Assim como Debray, o filósofo tcheco acredita que o culto ao semelhante, o 

apagamento da diferença, o reforço da repetição e da redundância estariam entre os 

riscos de uma civilização educada, criada e orientada rumo à contemplação de imagens 

que dizem sobre o mundo, mas vedam o acesso a ele, em certa medida, acostumando-

nos – promovendo rotinização, nos termos de Moscovici (2003) – a enxergar apenas o 

que é imediatamente visível. Como diz Flusser, mesmo quando propõe elementos de 

inovação, uma imagem não deixa de aludir ao já sabido: novos signos “serão decifráveis 

apenas contra o fundo ‘redundante’ do código estabelecido” (2008, p.20-21). Processo 

que, embora associado à tradição, também se vincula à tendência midiática de aparar 

contornos, reduzir dissonâncias – um risco no que concerne às representações de 

alteridade, nosso objeto de atenção. Sintetiza, com mais precisão, Debray: “quando tudo 
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se vê, nada vale. A indiferença às diferenças cresce com a redução do válido ao visível” 

(DEBRAY, 1993, p.361). 

Sendo o visível tido como critério de validade e o não exposto, “apagado” e 

gradualmente esquecido, de que modo a televisão atua na conformação dos sujeitos e 

das identidades sociais? A resposta está no que Sodré (2003) denomina a face narcísica 

da telerrealidade: a tendência à absorção do simulacro de mundo exposto no fluxo da 

pequena tela conforme as regras do desejo pela identificação. Para a personalidade 

narcísica, diz o autor, o Outro se reduz a um prolongamento de si mesmo, “mas com a 

identidade inalterada, sem diferenças” (2003, p.67). E, se a televisão fascina, é 

“precisamente porque nos ‘mata’ ou exclui, enquanto identidades originais” (2003, 

p.47); leva-nos rumo ao já conhecido, reforçando tais traços de subjetividade.  

Sodré é enfático ao afirmar que, diante da programação em fluxo, o espectador é 

cada vez mais induzido ao apagamento da alteridade. A alusão a Narciso se justifica 

pela imposição de imagens que, mais que “reflexos do real”, atuam como “real do 

reflexo”: não há mais espaço para o Outro, para o estranhamento; não existe “o processo 

de identificação que registra como um de seus momentos cruciais a perda de si no outro, 

mas um auto-reconhecimento autoritário, mimético” (SODRÉ, 2003, p.67). Sintetiza: 

 

A televisão é o espelho no qual, narcisicamente, a ordem tecnocapitalista se 

reflete e indica as suas grandes linhas de constituição das identidades sociais. Mas 

o espaço/tempo televisivo (...) é narcísico por si mesmo. (...) A simulação 

televisiva, aquela imagem ‘mais perfeita que eu mesmo’, no dizer de Valéry, é 

sedutora por sua autossuficiência narcísica (SODRÉ, 2003, p.47). 
 

Tais ideias nos auxiliam a compreender um dos principais riscos da linguagem 

televisual: sua capacidade de ser um obstáculo, e não um benefício, à experiência de 

contato com o Outro. Devemos ater-nos àquilo a que este processo alude – à força, à 

capacidade da imagem televisual de nos orientar em direção àquilo que vemos, somos e 

conhecemos – para compreender de que modo uma nova lógica de espaço público se 

funda, pautada pelas engrenagens e pelos procedimentos discursivos da telerrealidade. 

 

2.2. Imagem ao vivo, telespaço público: um novo lugar para a comunicação 

A fixação de representações sociais e identidades pela linguagem, a utilização de 

suportes imagéticos variados para transmitir e perpetuar saberes, as alterações 

promovidas pela cultura visual na subjetividade e nas práticas humanas – esses temas, 

discutidos anteriormente, são boas chaves de acesso para compreender de que modo a 

televisão atua, hoje, como instância essencial de conformação de sentidos sobre o 
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mundo; como uma mediação, enfim, que está intimamente vinculada à estruturação do 

espaço público contemporâneo – campo simbólico de embate, confronto e circulação de 

discursos e representações que abarcam os fenômenos e objetos da realidade. 

Instância da imagem ao vivo e telespaço público são termos utilizados por 

Eugenio Bucci (2006; 2009) para aludir aos novos “lugares” ou condições da 

comunicação contemporânea. Tais conceitos abarcam um sem-número de 

transformações que o audiovisual televisivo gerou nos modos com que processamos as 

informações que nos chegam do mundo exterior: da transformação de identidades e da 

queda da razão como princípio norteador do debate público à constituição das 

telerrealidades e de novas formas de estar junto. 

A transição da palavra impressa rumo à imagem ao vivo – aqui entendida não 

como a transmissão imediata de registros visuais, mas como a condição de estar 

permanentemente conectado a um fluxo ininterrupto de informação – é analisada 

atentamente pelo autor, para quem aspectos como espacialidade e temporalidade sofrem 

profundas transformações com a ascensão da imagem eletrônica. Por meio da tecnologia 

de transmissão, diz Bucci, gesta-se uma nova forma de relação – telepresença – que 

abarca o social e modifica as formações discursivas. A expansão do espaço público é o 

efeito imediato da nova instância comunicacional: ao ritmo originalmente concedido às 

deliberações pela palavra sucede-se um novo modelo de temporalidade. 
 

O que antes se tecia pelos jornais, através do texto, quando a palavra impressa era 

a instância máxima, passou a se dar pela imagem ao vivo. Os limites do idioma, 

insuperáveis para a palavra escrita, dissipam-se. As fronteiras geográficas se 

desmancham no ar. O tempo cíclico das atualizações diárias perde força para a 

instantaneidade: os intervalos temporais tendem a zero. O espaço público vai se 

convertendo numa abóbada, tão grande ou tão pequena quanto o céu azul que 

recobre a Terra (BUCCI, 2009, p.69). 
 

Anteriormente expusemos os raciocínios de Sodré (2003), Debray (1993) e 

Flusser (2007) a respeito do que as imagens técnicas e televisuais são capazes de gerar 

em termos de reconfiguração da experiência do mundo. Bucci mantém ponto de vista 

semelhante ao afirmar que, sob a ação delas, a visão passa a ser associada ao 

conhecimento, por vezes substituindo-o. Ou seja: representação e objeto representado 

confundem-se (BUCCI, 2009, p.69). Em contraposição aos postulados de Jürgen 

Habermas (1984) sobre os processos de formação da opinião pública, Bucci oferece 

uma nova categoria – o telespaço público, de onde se deve pensar a comunicação 

contemporânea. Gerado pela instância da imagem ao vivo, o telespaço é “a base para 

institucionalizações mais ou menos formais de debates específicos, sobre temas 
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específicos, destinadas a finalidades específicas”; em suma, a “condição contemporânea 

do espaço público” (BUCCI, 2005, p.98). Algumas distinções em relação ao espaço 

público habermasiano são lançadas: no lugar de sua existência em lugares definidos, 

propõe-se uma “materialidade” relativa na imagem eletrônica. Ao invés do sujeito 

racional, entra o sujeito movido por tensões inconscientes, pela lógica do desejo. Ao 

invés da formação de consensos, prevalecem o dissenso, o conflito, a assimetria 

(BUCCI, 2006, p.2). Assim, podemos aferir que o telespaço público, campo essencial de 

formação de opiniões e conhecimentos, altar simbólico da civilização, é, antes de tudo, 

o lugar em que sujeitos e comunidades humanas se enxergam e são enxergados. É o 

lugar em que as representações se fazem visíveis e legíveis. Os raciocínios do autor, 

quando aliados às reflexões anteriores sobre a produção de narrativas e a fixação de 

imagens e representações pelo homem, são os insumos de que necessitamos para 

observar os processos de construção da alteridade na televisão brasileira.  

 

3. Ver e consumir o Outro na TV: a alteridade em oposição – e imposição 

As práticas que envolvem a conformação de sentidos sobre uma cultura ou 

comunidade, sua articulação como narrativa ou discurso identitário, são um importante 

objeto de estudos no campo da produção televisiva contemporânea. Sendo esta lugar 

privilegiado de formação de consensos e fixação de representações sociais, não há como 

deixar de lado as implicações que a construção do Eu/Nós gera não apenas na 

conformação do sentido de si, mas também na alteridade a partir da qual a diferença e 

suas fronteiras são construídas discursivamente. A questão das representações de 

identidade, como vimos anteriormente, é estudada há algumas décadas no campo das 

ciências da linguagem. Considerada ponto de partida para a constituição do sujeito, a 

formação de discursos que abarcam sua realidade próxima, seus saberes compartilhados 

e os valores que o cercam faz parte da entrada do humano no universo simbólico – ou 

seja, na cultura e na cotidianidade. E essa operação, por sua vez, demanda a inscrição 

automática da diferença, ou seja, a definição de um Outro a partir do qual o Eu/Nós se 

fixa, territorializa e produz jogos de oposição. Entende-se, portanto, fazendo jus ao 

senso comum, que a diferença é uma “necessidade lógica” que implica “a instalação de 

campos opositivos”, como diz Gomes (2006, p.2). Argumenta Bhabha (1998, p.76-77): 

 

A demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica a representação 

do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A identificação (...) é sempre o 

retorno de uma imagem de identidade que traz a marca da fissura no lugar do 

Outro de onde ela vem. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 12 

A diferença construída discursivamente, porém, é naturalmente instável e 

efêmera: na identidade e na alteridade, não há um lugar único, um solo fixo do Eu e do 

Outro. Como bem argumenta Bhabha (1998, p.228), “as designações da diferença 

cultural interpelam formas de identidade que, devido à sua implicação contínua em 

outros sistemas simbólicos, são sempre ‘incompletas’ ou abertas à tradução cultural”. 

Daí a importância de se considerar as “contra-narrativas”, as brechas que “perturbam 

aquelas manobras ideológicas através das quais ‘comunidades imaginadas’ recebem 

identidades essencialistas” (BHABHA, 1998, p.211), como categorias centrais para 

compreender as diferentes dimensões de alteridade engendradas nas representações. 

Vê-se, portanto, que não há como pensar a questão da identidade sem lançar 

olhares a seu duplo – a alteridade, esse Outro que, a despeito de infindáveis tentativas 

de assimilação e apagamento, permanece como um mistério a ser desvendado pelos 

sentidos. Por isso, propomos como objeto de análise específico uma categoria discursiva 

que, de forma complementar às “narrativas da nação” dos Estudos Culturais, que 

representam as “experiências partilhadas” de uma comunidade simbólica (HALL, 2001, 

p.52), sugere-nos a fixação de representações que elaboram discursivamente o Outro: a 

narrativa de alteridade. A ela associamos todos os enunciados, midiatizados ou não, 

que têm no coração de sua estrutura retórica a demarcação da diferença – ou seja, o 

estabelecimento de fronteiras simbólicas, jogos de oposição e demais procedimentos 

linguísticos que, mais que evocar as semelhanças entre interlocutores e o universo ali 

representado, investem na representação e “tradução” do exógeno. 

Não é difícil perceber a importância de se examinar tal categoria diante de um 

veículo como a televisão. Comumente associada à integração nacional via mass media, 

a TV é, também, relevante espaço de construção de imagens e fixação de representações 

sociais da alteridade: nos termos de Moscovici (2003), objetiva, ancora e propõe a 

rotinização de determinados olhares sobre universos simbólicos muitas vezes 

inacessíveis na experiência concreta imediata – trazendo o Outro a objetos concretos, 

categorizando-o, nomeando-o e habituando o olhar do telespectador a seus traços mais 

marcantes. E o faz pelos meios e gêneros os mais diversos – telejornal, telenovela, talk-

show, documentário, revista eletrônica, reality show –, convencendo-nos em vários 

horários da faixa de programação a consumir a diversidade do mundo pela pequena tela. 

Isto posto, pode-se mapear três procedimentos básicos que envolvem esse trabalho 

de conversão do não familiar em familiar perpetrado no dispositivo televisual. O 

primeiro, já identificado por nós em algumas análises de material jornalístico e ficcional 
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da TV brasileira, é o jogo de oposições: por meio da imagem, do discurso (narrado, em 

off ou não) e do áudio (trilha sonora, sonorização ambiente etc.), demarcam-se 

fronteiras que separam o próprio – associado ao espectador e à própria instância 

televisual, na figura de repórteres ou personagens ficcionais – do alheio. O segundo, 

comumente encontrado no jornalismo de grande reportagem ou no folhetim exótico, por 

exemplo, é o reforço da função testemunhal. Por meio de recursos como o uso de 

personagens fronteiriças – ou seja, que atuam como tradutoras/intérpretes de seus 

fenômenos para o olhar do espectador – e a exploração etnográfica, quase documental, 

dos ambientes e cenários apresentados, busca-se converter o deslocamento, a 

experiência de registro do mundo, no próprio propósito narrativo; desse modo, “a 

experiência de alteridade se torna força motriz do texto” (LOBATO, 2013, p.12). 

Em terceiro lugar, chama-nos a atenção um procedimento tão comum e natural a 

todo trabalho de representação quanto problemático: o reforço da redundância, da 

repetição e da semelhança nas representações de alteridade, que se traduz, por um lado, 

em estereotipia, e, por outro, em predeterminação da experiência de contato com a 

diferença. Nas páginas anteriores, apresentamos a perspectiva de alguns autores a 

respeito dos riscos de apagamento da diversidade que ocorrem no seio das narrativas 

visuais contemporâneas; por conta da permanente autorreferência, do excesso de 

visibilidade e dos constrangimentos a que submete o mundo no processo de conversão 

do Real em texto, os operadores do discurso televisual tendem a preferir à síntese à 

complexidade, o já-conhecido ao irreconhecível e o traduzível ao “ruidoso”. Por isso, 

quando não simplesmente recorrer a representações já reconhecidas socialmente, a 

narrativa de TV costuma transformar o mundo em “imagens de síntese”, nos termos de 

Régis Debray. Consequentemente, a produção de estereótipos – que, embora associados 

a uma determinada “estratégia de conhecimento” (SPONHOLZ, 2009, p.94), também 

corroboram a dissolução do diferente no já conhecido – se alia à linguagem audiovisual, 

munindo-se de sua tendência a visualizar antes de explicar à hora de oferecer uma 

avalanche de lugares-comuns. Visibilidade e semelhança – combinadas e em excesso. A 

questão que isso suscita é lançada por Debray (1993, p.328) de maneira muito 

apropriada: esse procedimento de sintetizar o mundo a ser vivido, visto e experimentado 

“não será, no final, a maneira de impedi-lo – e a nós – de ver?” 

 

4. Considerações finais 
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A grande reportagem que apresenta, com suposto pioneirismo, a exótica vida dos 

ribeirinhos da Amazônia; a telenovela que se propõe a explorar as curiosidades da 

cultura do Oriente Médio; o reality show que convida brasileiros residentes em outros 

países a apresentar a vida e os costumes da população local; a matéria de telejornal 

noturno que expõe conflitos armados na Síria por meio de filmagens caseiras e 

testemunhos gravados por jornalistas de trincheira. São todas, e cada qual à sua maneira, 

narrativas televisuais de alteridade, que recorrem aos procedimentos anteriormente 

citados à hora de delimitar, mapear, registrar, ancorar discursivamente o Outro que 

fascina seus espectadores – consumidores ávidos por um exótico à moda televisual. 

Inseridas no fluxo das imagens técnicas, as representações de alteridade 

conformam percepções no espaço público, oferecem vias de acesso ao desconhecido – 

e, podemos afirmar, fazem-no de maneira disciplinar, pois mostram o Outro da maneira 

que deve ser visto. Ao ensinar aqueles que as acessam a ver e comportar-se diante do 

exógeno, as mídias atuam de modo prescritivo (MOSCOVICI, 2003, p.31), fixando 

imagens e olhares antes mesmo de termos consciência da existência de tais processos. 

A problemática central a se mapear nas narrativas de alteridade da TV é, portanto, 

entender de que modo a experiência humana de contato com a diferença é conduzida na 

mediação comunicacional; tomando como ponto de partida a ideia de que é pelos 

discursos circulantes no telespaço público que “enuncia-se o visível e, portanto, o 

vivível” (GOMES, 2003, p.103), deve-se identificar os mecanismos, as brechas pelas 

quais o Outro se exibe como um universo simbólico a ser descoberto para além dos 

processos de recepção. E, assim, reconhecer pontos de convergência e divergência entre 

as narrativas que dizem sobre o mundo e o mundo em si, superando a tão comum 

confusão que fazemos entre as imagens técnicas e aquilo que efetivamente enunciam. 
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