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o Projecto: Objectivos gerais 

Esta comunicac;:ao visa apresentar e problematizar um projecto de investigac;:ao 

em curso desde 2004 e que se en contra sedeado no Centro de Estudos de Comunica

c;:ao e Sociedade, da Universidade do Minho, Portugal. Este projecto pretende essen

cialmente interrogar e analisar criticamente a Lusofonia enquanto area cultural e 

enquanto construc;:ao simb6lica num mundo cada vez mais globalizado. Esta analise 

poderia ser tentada a partir de inumeros objectos empiricos. Entendemos, no 

entanto, concentrar a nossa atenc;:ao sobre a produc;:ao, distribuic;:ao e recepc;:ao de 

produtos mediaticos neste espac;:o multi-continental. Uma vez que a lingua portuguesa 
~ 

e 0 elemento fulcral da relac;:ao entre as partes deste espac;:o, consideramos que a 

politica da lingua (que contempla os media e outros produtos culturais, tais como lite

ratura e musical deveria ser parte integrante do projecto. Para alem das consequen

cias econ6micas e politicas, uma lingua com urn e a partilha de conteudos mediaticos 

tem impacto na permanente reconstruc;:ao da identidade(s) lusOfona (s) e na forma 

como a 'diferenc;:a' e entendida. 

Uma compreensao mais profunda do processo de construc;:ao do espac;:o lusOfono, 

em toda a sua unidade e diversidade podera contribuir para a complexificac;:ao do 

campo te6rico das Ciencias da Comunicac;:ao e (eventualmente) para a solidificac;:ao 

dessa area cultural. 0 desenvolvimento de urn quadro de pensamento sobre este 

espac;:o e respectivas dinamicas culturais e mediaticas devera contribuir para 0 enri

quecimento de macro-perspectivas te6ricas (tais como a globalizac;:ao, a inter-depen

dencia e a dependencia) e para uma mais adequada compreensao de fen6menos e 

tendencias identificados aos niveis nacional, regional e local. 
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Genericamente, 0 projecto que nos propomos discutir nesta confen?ncia tem 

como principais objectiv~s: 

1. 0 desenvolvimento de uma rede de investigadores que se dedi quem ao estudo 
da comunica<;:ao e dos media no espa<;:o lusofono; 

2. 0 desenvolvimento de conhecimento sobre as estruturas comunicativas e 
mediaticas nacionais e supra-nacionais no espa<;:o lus6fono; 

3. a recolha, sistematiza<;:ao e difusao de conhecimento sobre a politica da lingua 
e as identidades nas suas articula<;:5es com 0 desenvolvimento de um espa<;:o 
partilhado de comunica<;:ao e dos media; 

4. a implementa<;:ao de varios projectos particulares de investiga<;:ao (com 0 seu 
objecto e estudo especifico e respectivas metodologias) de forma a ir construindo 
um saber que nos permita - a medio prazo - desenvolver um solido quadro teorico 
sobre 0 Espa<;:o Lusofono e as suas dina micas mediaticas e culturais. 

A prossecu<;:ao de um projecto com esta amplitude exige necessariamente uma 

avalia<;:ao sistematica e cntica, razao pela qual 0 temos apresentado noutros contextos 

cientificos enos parece particularmente relevante a sua discussao neste forum de 

investigadores lusofonos ou outros com particular interesse neste espa<;:o geo-linguistico. 

o projecto foi anteriormente apresentado ao painel externo de Avalia<;:ao do 

CECS - Centro de Estudos de Comunica<;:ao e Sociedade (Peter Golding, Els de Benz e 

Cees Hamelink) promovido pela Funda<;:ao para a Ciencia e para a Tecnologia em 

2004. No mesmo ano, 0 CECS promoveu um Curso Avan<;:ado de Investiga<;:ao dirigido 

por Denis McQuail durante 0 qual este projecto foi detalhadamente apresentado e 

debatldo. A sessao especificamente dedicada a analise do projecto foi composta por 

duas partes: durantE:!_ a primeira, Denis McQuail apresentou uma perspectiva critica 

sobre 'A Constru<;:ao dos objectos de estudo e niveis inter-relacionados de analise' 

('The construction of research objects and the intertwined levels of analyses'); na 

segunda parte, foi promovido um amplo debate procurando articular 0 pensamento de 

Denis McQuail sobre a constru<;:ao dos objectos de estudo e as potencialidades e fragi

lidades do projecto em causa. Ainda em 2004, 0 projecto foi seleccionado para apre

senta<;:ao e discussao 'International Communication Section', presidida por Allen Pal

mer, durante 0 encontro cientffico da International Association for Media and Com

munication Research (IAMCR), em Porto Alegre, Brasil. 

Numa fase inicial de desenvolvimento do projecto, estas oportunidades de dis

cussao entre pares foram fundamentais para 0 trabalho que se seguiu. 0 projecto 

incorporou um conjunto importante de contribui<;:5es de investigadores internos e 

externos ao espa<;:o lusofono e foi-se abrindo a novas colabora<;:5es e possibilidades. 

Com base nesta partilha, foi possivel avan<;:ar com um conjunto de ac<;:5es1 em 2005. 

No ambito do projecto, foram apresentadas - ao longo do ana pass ado - varias comu-
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nica<;:6es e publicados artigos, tanto em contextos nacionais como internacionais. De 

particular significado foi a realiza<;:ao, no dia 7 Outubro do mesmo ano, a I Conferen· 

cia Internacional Comunica<;:ao e Lusofonia que reuniu investigadores de Angola, 

Mo<;:ambique, Portugal, Brasil, Timor·Leste e Estados Unidos. A conferencia - que con

tou na sua sessao inaugural com a participac;:ao do Presidente da Federac;:ao LusOfona 

de Ciencias da Comunica<;:ao, Paquete de Oliveira, e dos Reitores da Universidade do 

Minho e da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e, respectivamente Antonio Gui

maraes Rodrigues e Benjamim Corte-real- desenrolou-se em tres painE!is plenarios: 

1. Lusofonia: Equivocos, Fronteiras e Possibilidades - neste painel, problematizou-se a 

Lusofonia enquanto discurso e 'cosa mentale' e interrogou-se a permanente reconstru<;:ao 

do conceito bem como 0 papel da comunica<;:ao e dos media nessa reconfigura<;:ao. 

2. Politicas da Lingua e Identidade - num segundo momenta de apresenta<;:ao de 

comunica<;:6es e de debate, procurou-se aferir a relevancia das politicas da lingua no 

contexto do desenvolvimento de uma area cultural e comunicacional num mundo cada 

vez mais globalizado. 

3. as Media e a Memoria Social - nesta ultima sessao, foram identificadas e debatidas 

algumas das principais estruturas de comunicac;:ao, nacionais e supra-nacionais do 

Espa<;:o Lusofono. Paralelamente, foi abordada a relevancia das representa<;:oes e dos 

estereotipos sociais veiculados pelos media para 0 desenvolvimento e reconfigura<;:ao 

da identidade Lusofona. 

Resultado do proficuo debate cientifico que teve lugar durante esta conferencia, 

encontra-se ja no prelo uma obra colectiva intitulada Comunicac;iio e Lusofonia com as 
,---

contribui<;:6es dos seguintes auto res: Moises de Lemos Martins, Helena Sousa, Benjamim 

Corte-Real, Maria Manuel Baptista, Luis Cunha, Regina Brito, Jose Carlos Venancio, 

Eduardo Namburete, Neusa Bastos, Joaquim Paulo da Concei<;:ao, Maria Immacolata Lopes, 

Benalva da Silva Vitorio, Rosa Cabecinhas, Cesar Bolano e Joseph Straubhaar. 

Linhas de Ac<;:ao: Objectivos especificos 

Ainda que um projecto com esta complexidade nao dispense a inter-displinaridade 

nem seja compativel com a redu<;:ao microscopica dos objectos de estudo, e - para nos -

claro que a sua operacionaliza<;:ao exige incurs6es teoricas e metodologicas especificas 

para uma posterior re-analise critica da Lusofonia enquanto area cultural e respectivas 

dinamicas comunicativas e mediaticas. Este projecto tem, por isso, nesta fase, tres linhas 

de ac<;:ao em pleno desenvolvimento com recurso a diferentes disciplinas e metodologias. 
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Redes no Espac;o Lus6fono: Politicas, Produc;ao e Distribuic;ao 

A primeira linha de ac<;:ao, coordenada por Helena Sousa, intitula-se 'Redes no 

Espa<;:o Lus6fono: Politicas, Produ<;:ao e Distribui<;:ao' e pretende mapear as principais 

estruturas de comunica<;:ao nacionais e supra-nacionais destas regioes altamente dis

persas e estudar os seus mais relevantes centros de produ<;:ao mediaticos e (conse

quentes) fluxos de distribui<;:ao. Nao se trata naturalmente de qualquer tentativa de 

um mapeamento exaustivo das estruturas mediaticas em oito pafses. Mas, partindo da 

literatura (essencialmente, Economia Politica dos Media, Informa<;:ao Internacional, 

Hist6ria dos Media e Politicas da Comunica<;:ao), e ja possfvel localizar os principais 

actores na esfera da produ<;:ao e distribui<;:ao mediaticas. 

Numa primeira fase do projecto, e porque os produtos mediaticos que melhor 

circulam no espa<;:o lus6fono sao os de natureza audiovisual, esta linha de ac<;:ao pre

tende centrar as suas aten<;:oes nos sistemas televisivos dos paises de expressao oficial 

portuguesa. Este estudo designado 'Televisao no Espa<;:o Lus6fono' tem tres objectiv~s 

especificos: a) aprofundar 0 conhecimento sobre os sistemas nacionais de televisao 

nos respectivos paises; b) fazer uma analise comparativa (diferen<;:as e similitudes) 

entre as dimensoes estruturais dos varios sistemas e c) iluminar alguns aspectos rela

tivos as rela<;:oes entre os diversos sistemas televisivos nacionais, procurando clarificar 

os mais significativos fluxos de produtos informativos (com particular aten<;:ao ao des

porto) e ficcionais (especialmente telenovelas, series, filmes e talk-shows). 

Para alem de uma profunda revisao bibliogrMica e documental sobre 0 tema, 

este projecto especifico necessita ainda de refor<;:ar as pontes com investigadores 

e/ou profissionais comexperiencia em recolha e analise de dados (ex: jornalistas) em 

todos os paises lus6fonos no sentido de ser desenvolvida uma grelha de analise aplica

vel aos sistemas televisivos dos oito estados em considera<;:ao. 

Apesar das profundas diferen<;:as entre os sistemas televisivos, uma grelha de 

analise bem desenvolvida - com solidez conceptual e objectiv~s bem estabelecidos -

sera capaz de garantir a identifica<;:ao dos elementos nucleares dos varios sistemas 

televisivos e, consequentemente, possibilitara a realiza<;:ao de uma analise compara

tiva que provavelmente evidenciara as profundas diferen<;:as que marcam os media no 

mundo lus6fono mas, tambem, alguns aspectos porventura comuns. 

Dada a ausencia de material bibliogrMico sobre a televisao em alguns destes 

paises e tendo em considera<;:ao a escassez de documenta<;:ao para dar res posta as 

questoes fundamentais da investiga<;:ao, este projecto recorrera - em varias circuns

tancias - a entrevistas aos responsaveis das principais empresas de televisao, ao nfvel 

da administra<;:ao, direc<;:ao de programas e direc<;:ao de informa<;:ao. 
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o desenvolvimento desta investigac;ao contara com um conjunto de investigado

res que estao ja envolvidos no projecto Lusocom (Helena Sousa, Felisbela Lopes, San

dra Marinho, Cesar Bolano, Valerio Brittos, Edgard Rebouc;as, Eduardo Namburete e 

Joaquim Paulo), mas 0 cabal desenvolvimento deste estudo exige 0 alargamento da 

rede de investigadores a todos os paises lusofonos_ 

Representac;oes Sociais e Niveis Identitarios 

A segunda linha e coordenada por Rosa Cabecinhas e e denominada 'Represen

tac;i5es Sociais e Niveis Identitarios'. Com este sub-projecto, pretende-se analisar as 

representac;i5es sociais construidas no decurso da comunicac;ao interpessoal quotidiana 

e veiculadas nos media nos varios paises lusofonos assim como a sua relac;ao com os 

processos identitarios, atendendo it diversidade etnica e cultural no seio de cada um 

dos paises. Procurar-se-a investigar a construc;ao da identidade pessoal e da identi

dade social (nos seus diversos niveis: etnica, nacional, lusofona, etc.) e as suas conse

que,ncias para a promoc;ao de uma cidadania inclusiva e activa. Esta analise tera em 

conta a historia das relac;6es entre os diversos paises e a forma como essa historia e 

representada e veiculada pelos diversos grupos etnicos e culturais. Serao igualmente 

consideradas as dinamicas migratorias e as politicas de integrac;ao das varias minorias 

sociais (linguisticas, etnicas, de genero, de idade, etc.) em cad a um dos paises. Den

tro deste sub-projecto serao ainda analisadas tres dimensi5es fundamentais: estereo

tipos sobre os imigrantes e as minorias etnicas nos media dos paises lus6fonos; identi

dade social e representac;i5es sociais da historia dos paises lusofonos; identidades mul

tiplas (etnicas, nacionais e supranacionais) e cidadania. 

Neste sub-projecto po de considerar-se que a representac;ao da historia e a 

memoria social sao duas dimensi5es fundamentais para atingir os objectiv~s propostos. 

Na nossa perspectiva pod em os considerar que toda memoria e social, uma vez que os 

nossos pensamentos, sentimentos e intenc;i5es, entre outros fenomenos aparentemen

te internos, sao construidos atraves das praticas linguisticas e reificados pelos proces

sos de comunicac;ao humana (Gergen, 1994). Neste sentido, tao importante quanto 

compreender 0 que recordamos, e compreender porque e como determinados aconte

cimentos sao recordados enquanto outros sao esquecidos. 

Assim, entendemos a memoria como um produto social construido nos processos 

comunicativos, que reflecte as pertenc;as e as identidades sociais dos individuos assim 

como as suas trajectorias pessoais, tambem elas marcadas pelo social. Neste sentido, a 

teoria das representac;i5es sociais constitui uma ferramenta fundamental para compreender 

como as memorias historicas sao construidas, como sao partilhadas pelos individuos e 

grupos e quais as suas func;i5es politicas e ideologicas (Liu e Hilton, no prelo). Num mundo 
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em acelerado processo de globaliza<;:ao, em que as pressoes para a "massifica<;:ao cultural" 

sao constantes, cada grupo (nacional, regional, linguistico, etc.) ao mesmo tempo que 

absorve e transforma as ideias circulantes nos meios de comunica<;:ao "globais", tenta 

preservar 0 que considera ser a sua identidade cultural propria, valorizando as suas 

tradic;:oes, usos e costumes, e definindo 0 seu "lugar singular" no mundo. 

o modo como os grupos nacionais representam a sua historia e fundamental na defi

nic;:ao da sua propria identidade. A construc;:ao da historia de cada na<;:ao e sempre um pro

cesso comparativo, ja que a historia de cada grupo nacional depende das rela<;:oes estabe

lecidas com outros grupos. A forma como cada grupo interpreta 0 seu passado, determina 

o seu posicionamento no presente e as suas estrategias para 0 futuro. Essas estrategias 

definem nao so as rela<;:oes dentro do grupo como as relac;:oes com os outros grupos, numa 

dinamica onde, con forme 0 momenta historico, pode prevalecer a estabilidade ou a 

mudanc;:a, a resistencia ou a adapta<;:ao, a preservac;:ao das fronteiras ou a sua dilui<;:ao. 

No caso especifico dos oito paises que constituem a CPLP, a adesao a esta 

comunidade traduz nao so reconhecimento da longa rela<;:ao historica que os une, mas 

tambem 0 desejo da manuten<;:ao dessa rela<;:ao, embora com novo enquadramento: a 

relac;:ao colonial foi substituida por uma rela<;:ao pos-colonial, assente em principios de 

"cooperac;:ao" e "solidariedade", tendo como objectiv~s a "difusao e enriquecimento 

da Lingua Portuguesa" e a preserva<;:ao de "um vinculo historico e um patrimonio 

comum resultantes de uma convivencia multissecular" (Declara<;:ao Constitutiva da 

Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa). 

Mas que imagens tem os cidadaos desse passado e heran<;:a comum? Sera que esse 

"passado comum" tem omesmo significado e suscita as mesmas emo<;:oes nos cidadaos 

portugueses enos cidadaos dos paises que foram colonizados por Portugal? De que forma 

os conflitos que opuseram 0 pais colonizador e os paises colonizados sao recordados 

pelos cidadaos? Serao esses conflitos esquecidos, silenciados ou refor<;:ados? 

Estas e outras questoes levaram-nos a iniciar este trabalho de investiga<;:ao sobre 

identidade e memoria social no "espa<;:o lusofono". Ate ao momenta foram recolhidos 

dados atraves de inquerito por questionario junto de cerca de 100 jovens em cada um 

dos seguintes paises: Brasil, Portugal e Timor-Leste. Os proximos passos consistirao na 

realizac;:ao do mesmo trabalho exploratorio nos cinco Paises Africanos de Lingua Oficial 

Portuguesa (PALOP). Uma vez terminada a fase exploratoria nos diversos paises 

pretendemos avan<;:ar para estudos aprofundados sobre as representa<;:oes e os niveis 

identitarios. Do ponto de vista empirico, iremos efectuar uma triangulac;:ao 

metodologica, que consistira na realiza<;:ao de inqueritos por questionario, entrevistas e 

grupos de foco, assim como analise do conteudo dos media. Os dados recolhidos por 
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questionario serao submetidos a tratamento estatistico e os recolhidos a partir de 

entrevistas e grupos de foco serao tratados com recuso a analise critica de discurso. 

Para a analise dos estereotipos veiculados nos media iremos proceder a uma selecc;:ao de 

programas televisivos (noticiosos ou de ficc;:ao), que sejam transmitidos em mais de que 

um pais da CPLP, assim como um levantamento de sites de internet sobre questoes 

lusofonas. Nesta dimensao iremos recorrer a tecnicas de analise do conteudo e de 

analise de imagem. Para a analise das identidades sociais e as representac;:oes sociais 

iremos proceder a realizac;:ao de inqueritos junto de amostras dos varios paises da CPLP 

e proceder ao tratamento estatistico dos dados. 

Ainda que a rede de investigadores deste sub-projecto esteja - tal como nas res

tantes linhas de acc;:ao - em pleno desenvolvimento, esta ja constituido uma equipa de 

trabalho que tem vindo a reflectir e a publicar conjuntamente sobre estas problema

ticas. Sao eles: Rosa Cabecinhas, Antonio M. Chaves, Marcus E. Lima, Joao Paulo 

Esperanc;:a e James Liu. 

Politica da Lingua e Discursos no Espac;:o Lus6fono: Rela~i5es Incertas 

Por fim, 0 sub-projecto 'Politica da Lingua e Discursos no Espac;:o LusOfono: 

Relac;:oes Incertas' e coordenado p~r Moises de Lemos Martins. Esta linha de acc;:ao 

contribuira transversalmente para 0 desenvolvimento das duas linhas de acc;:ao ante

riormente referidas, uma vez que se ocupa da Politica da Lingua nos paises de expres

sao oficial portuguesa e problematiza a Lusofonia como discurso e como 'cosa men

tale'. Um olhar atento sobre as dinamicas politicas/institucionais e simbolicas da lin

gua contribuira para uma clarificac;:ao dos processos de produc;:ao, distribuic;:ao e 

recepc;:ao dos produtos mediaticos no Espac;:o LusOfono e para a compexificac;:ao dos 

estudos sobre a identidade e memoria social. 

Este sub-projecto pretende percorrer tres caminhos distintos no sentido de 

desenvolver uma mais profunda compreensao da Lusofonia enquanto discurso e construc;:ao 

simbolica. 0 primeiro centrara os seus esforc;:os na analise do campo literario, com 

particular incidencia nas modalidades de expressao da Lusofonia. 0 objectiv~ desta 

incursao inicial nao e a analise comparativa dos diferentes modos literarios de dizer a 

Lusofonia mas, fundamentalmente, a discussao dos diversos contextos (sociais e historicos) 

de a enunciar. 0 segundo caminho que se pretende percorrer incidira numa analise mais 

institucional da politica da lingua na sua articulac;:ao com asestrategias politicas e culturais 

dos diversos paises da CPLP. Partindo da problematizac;:ao da Lusofonia no campo literario 

e de um olhar atento as diferentes politicas da lingua, a terceira via de analise deste sub

projecto procurara - de forma ilustrativa e nao sistematica - examinar registos mediaticos 

especificos, nomeadamente no ambito do cinema e da ficc;:ao televisiva. Assim, procurar-
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se-a problematizar os discursos actuais sobre a lusofonia nos media, confrontando-os com 

leituras passadas tais como 0 Luso-tropicalismo. 

Naturalmente, as figuras de Lusofonia e de comunidade lusofona que serao 

submetidas a uma analise mais profunda nao poderao remeter para urn imaginario 

unico, mas necessariamente, para multiplos imaginarios lusofonos, como bern acentua 

Maria Manuel Baptista (2000), retomando Eduardo Lourenc;o. E, neste sentido, aquilo 

que, por exemplo, os portugueses entendem por Lusofonia so em parte podera coinci

dir com aquilo que 0 Brasil, Angola, Moc;ambique, Guine-Bissau, Cabo-Verde, Sao 

Tome e Principe, Timor-Leste e Galiza imaginam e concebem como tal. Com efeito, 0 

imaginario lusofono tornou-se 0 imaginario da plura/idade e da diferenc;a (Lourenc;o, 

1999: 112). Por essa razao, se quisermos dar sentido a "galaxia lusofona", nao pode

mos deixar de a viver como inextrincavelmente portuguesa, brasileira, angolana, 

moc;ambicana, guineense, cabo-verdiana, sao-tomense au timorense (Ibidem). Ou 

seja, 0 espac;o cultural da Lusofonia e urn espac;o necessariamente fragmentado. E a 

comunidade e a confraternidade de sentido e de partilha comuns so podem realizar-se 

pela assunc;ao dessa pluralidade e dessa diferenc;a. 

Nesta fase do projecto, entendemos a figura de Lusofonia como uma classifica

c;ao pratica (que e urn ponto de vista bourdieusiano), isto e, como uma di/visao do 

mundo social. Sendo uma classificac;ao pratica, a Lusofonia esta subordinada a fun

c;6es praticas e orientada para a produc;ao de efeitos sociais. Com efeito, nesta figura 

encena-se 0 campo de urn combate, sendo que se trata de urn combate por uma 

determinada ordenac;ao simbolica do mundo, 0 que tambem quer dizer, por uma 

especifica ordenac;a(!--<io mundo. 

Ilustramos este ponto de vista com dois exemplos. Comec;amos por convocar a 

figura de lusofonia nos termos em que tern sido convocada por Moc;ambique e por Timor

Leste. No caso de Moc;ambique, esta figura exprime 0 combate simbolico travado por 

este pais entre duas opc;6es, a de urn caminho lusofono e a de urn caminho anglofono. 

Recordamos que Moc;ambique, apesar de pais de expressao portuguesa, pertence a 
Commonwealth. Mas no caso de Timor-Leste, 0 combate simbolico que se joga em torno 

da figura de Lusofonia e ainda de maior complexidade, uma vez que neste caso estao 

em jogo tres opc;6es de vida imaginaria, com a opc;ao lusofona a terc;ar armas, nao 

apenas com a opc;ao anglofona, mas tambem com a opc;ao bahasa indonesia. 

No segundo exemplo, tomamos a figura de lusofonia como definic;ao do mundo 

que concorre com as definic;6es rivais de comunidade britfmica e Commonwealth, 

comunidade francofona e francofonia e comunidade hispanica e hispanidade. Num 

tempo pos-colonial e globalizado, estas figuras exprimem a luta pela ordenac;ao sim-
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bolica do mundo. 0 que se joga nesta luta simbolica e a divisao da comunidade inter

nacional em areas culturais, dando forma aquilo a que Samuel Huntington (2001) 

chama a guerra das culturas. 

Nestas circunstancias, a tarefa de harmonizar tao diferenciadas e multiplas 

filia<;:6es, umas baseadas na experiencia e na historia, outras induzidas pelas leituras 

do futuro premente, e certamente uma tarefa mobilizadora para os governos que 

exercitam todos uma soberania em crise, mas e igualmente uma tarefa aliciante de 

investiga<;:ao. E precisamente esta tarefa que procuraremos continuar a desenvolver. 

Ate ao momento, tem estado envolvidos nesta linha de ac<;:ao os seguintes investiga-. 

dores: Moises de Lemos Martins, Luis Cunha, Jose Carlos Venancio, Regina Brito, 

Neusa Bastos, Eduardo Namburete e Benjamim Corte-Real. 

Notas Conclusivas 

Nesta sucinta apresenta<;:ao, procuramos dar conta dos objectivos gerais do 

projecto 'Lusocom: Estudo das Politicas de Comunica<;:ao e Discursos no Espa<;:o Luso

fono' e das linhas de ac<;:ao que foram entretanto accionadas. Trata-se, como ja refe

rimos, de um projecto que esta ainda a dar os seus primeiros passos e, por isso 

mesmo, e particularmente atento a analise critica dos pares e aberto a novas possibi

lidades de colabora<;:ao e de desenvolvimento de hipoteses de trabalho. 

A Lusofonia e, como vimos, uma constru<;:ao extraordinariamente complexa. E 
um espa<;:o geo-linguistico (altamente fragmentado), e um sentimento (pleno de con

tradi<;:6es), uma memoria de um pass ado comum (para 0 bem e para 0 mal), uma cul

tura (multipla) e uma (tensa)jlistoria partilhada. Para alem do patrimonio simbolico 

(em permanente disputa), a Lusofonia integra ainda institui<;:6es cujos objectiv~s poli

ticos sao tambem eles pr6prios difusos e - nao raramente - conflituosos. 

As dificuldades e potencialidades tornam 0 Espa<;:o Lus6fono um objecto de investi

ga<;:ao prometedor (embora volatil), do ponto de vista das Ciencias da Comunica<;:ao. Num 

mundo cada vez mais globalizado, a compreensao mais aprofundada do Espa<;:o Lus6fono 

podera contribuir para 0 desenvolvimento de perspectivas alternativas (e necessariamente 

mais complexas) sobre 0 papel que os discursos e as politicas de comunica<;:ao para os 

media tem desempenhado na constru<;:ao/reconstru<;:ao das identidades e sobre a forma 

como uma lingua comum podera mudar a forma como a "diferen<;:a" e percebida. 

Para concretizar este projecto, concebemos tres tarefas inter-relacionadas. A 

primeira chama-se "Redes no Espa<;:o Lusofono: Politicas, Produ<;:ao e Distribui<;:ao". 

Tendo por referencia a Economia Politica, as Rela<;:6es Internacionais e a Ciencia Poli

tica, pretendemos mapear as estruturas de comunica<;:ao, nacionais e supra-nacionais, 
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destas regioes e investigar os principais centros de produc;:ao e fluxos de distribuic;:ao 

de produtos mediaticos. Esta investigac;:ao infraestrutural e fundamental para a ana

lise simultanea do consumo de produtos mediaticos neste Espac;:o. Partindo da Psi colo

gia Social e dos Estudos Culturais, a tarefa "Representac;:oes sociais e niveis de identi

dade" pretende aferir a relevancia das representac;:oes e dos estereotipos sociais vei

culados pelos media para 0 desenvolvimento e reconfigurac;:ao da identidade Luso

fona, dando especial atenc;:ao a diversidade cultural e etnica destas sociedades geo

graficamente dispersas. Os resultados graduais da terceira tarefa, "Politicas da Lingua 

e Discursos no Espac;:o Lus6fono: Relac;:oes Incertas" terao um efeito transversal no 

desenvolvimento das tarefas anteriores. Este sub-projecto, enquadrado pelos Estudos 

Culturais, pela Semiotica Social, pela Analise do Discurso e pela Linguistica, vai pro

blematizar a Lusofonia enquanto discurso e "cosa mentale". 

Esperamos que este projecto reuna as condic;:oes necessarias no senti do de con

tribuir para uma mais adequada discussao da construc;:ao da Lusofonia, na sua diversi

dade, procurando perceber ate que ponto as solidariedades e tensoes resultantes de 

uma lingua partilhada e da miscigenac;:ao de memorias e tradic;:oes tem consequencias 

culturais, sociais, politicas e economicas. 
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