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As abstrações imagéticas nos meios de comunicação resultam em 

representações sociais. Algumas delas, atreladas ao regime de visibilidade 

social, são reproduzidas de forma simbólica nos meios, interferindo na 

representatividade social (SHOAT & STAM, 2006). Dúvidas metodológicas 

habitam o arcabouço teórico latino-americano. Este artigo tem o objetivo de 

tensionar aporte teórico e pesquisa de campo, a partir de estudos de recepção 

e consumo cultural, para construir um viés metodológico que permita 

compreender a percepção das relações de gênero na publicidade audiovisual, 

considerando a natureza sequencial do fluxo publicitário (PIEDRAS, 2009). 

Utilizamos o modelo de Mediações Comunicativas da Cultura (MARTIN-

BARBERO, 2008), que propõe observar a experiência cotidiana da mediação e 

iImplica as esferas da Comunicação, da Cultura e da Política. Mas o modelo é 

essencialmente teórico, resultando em difícil adaptação prática. A teoria das 

Frentes Culturais sugere seis pares de articulações entre a produção, a 

mensagem e a leitura para observar a relação das audiências com os meios na 

definição de identidades contemporâneas. Enfoca as coalizões de grupos 

dominantes em diferentes campos sociais e a disputa por hegemonia 
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(GONZÁLEZ, 1991). Dá grande autonomia às audiências, aqui em especial de 

gêneros. Na Teoria Sociocultural do Consumo (CANCLINI, 2010) são 

articuladas seis racionalidades, que podem colaborar na compreensão do 

consumo das representações de gênero, bem como na desconstrução de 

identidades. Finalmente, no Modelo das Multimediações (OROZCO-GOMES, 

2001), importa o empoderamento do receptor, que pode se reconhecer ou 

negar as representações que dele são feitas. 

Para compreender este fenômeno, é importante observar a teoria de 

como damos sentido as coisas que nos rodeiam, de Berger e Luckmann 

(1985). Os autores defendem que a noção da realidade é socialmente 

construída, sendo mediada pela linguagem, em uma dialética entre as 

realidades objetiva e subjetiva. O que percebemos como realidade foi 

socialmente a nós instituído, sendo constantemente construído, por meio dos 

diversos tipos de interação com os quais mantemos contato. Assim, um 

membro de determinada sociedade exterioriza seu próprio mundo, mas 

interioriza a realidade a sua volta. O compartilhar dos significados do mundo 

entre sujeitos, por meio da negociação de representações compartilhadas, dá 

sentido as coisas e as relações. 

Ross et al. (1982) apresentam as teorias de processamento de 

informação, as quais postulam que o indivíduo é auxiliado por estruturas 

cognitivas que permitem que a percepção, a interpretação e a organização de 

estímulos sejam mais efetivas. Os autores propõem a ideia de um esquema 

cognitivo de gênero, que estaria ligado aos padrões socioculturais de 

comportamentos esperados. Os esquemas de gênero servem como ideologias, 

dando ao indivíduo a oportunidade de avaliar a si próprio e aos que o rodeiam, 

em termos de adequação aos padrões definidos pela sociedade, sentindo-se 

motivado a ajustar-se a estas definições. Quando um indivíduo percebe a sua 

própria conformidade, a diferenciação da auto representação é fortalecida, 

dando resultado a uma identidade socialmente aceita. Ao considerarmos o 

contexto das representações sociais nos estudos sobre Recepção, devemos, 

portanto, considerar a produção e reprodução mútua entre mídia e sociedade.  
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O artigo é essencialmente teórico-reflexivo e se divide em quatro partes. 

Apresenta o fenômeno das representações sociais na mídia, questionando a 

falta de pesquisas para a questão da recepção audiovisual; Busca demonstrar 

a importância dos estudos de recepção na produção e reprodução de 

representações sociais. Aponta problemas em se incluir processos de recepção 

em estudos de representação social nas mídias audiovisuais e na busca por 

métodos e técnicas de pesquisa qualitativa. Finalmente, esboça um ensaio 

metodológico a partir dos teóricos latino-americanos de recepção.   
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