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Introdução

O GRIS, o seminário, o livro: comemoração e 
apresentação de uma perspectiva de pesquisa

Este livro é resultado de um seminário comemorativo aos 20 anos 
do Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (GRIS), um grupo 
ligado ao Departamento de Comunicação Social e ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). O III Colóquio em Imagem e Sociabilidade: 20 anos 
de pesquisa em comunicação foi realizado entre os dias 21 e 24 de outu-
bro de 2014 na UFMG em Belo Horizonte.

Vinte anos na trajetória de um grupo de pesquisa é algo para se 
comemorar; se não constitui ainda uma sólida tradição, representa, ao 
menos, um considerável acúmulo de experiências, registrando avan-
ços e percalços. Projetos foram desenvolvidos, professores entraram e 
saíram do GRIS e parcerias se estabeleceram. O saldo dessa pequena 
história veio se traduzindo em uma significativa produção acadêmica, 
mas, sobretudo, em um rico percurso de formação em pesquisa.

O propósito do seminário (e deste livro) não é resgatar o resultado 
de nossos estudos, publicados ao longo dos anos1. Nosso objetivo é situ-
ar onde estamos, elencar as questões e os desafios que se colocam hoje 
para nosso trabalho. Para nosso evento comemorativo, convidamos 
participantes e ex-participantes do GRIS, bem como colegas de outras 
instituições com os/as quais vimos dialogando ao longo desse percurso. 
Entre eles(as), vale ressaltar a figura do sociólogo francês Louis Quéré; 
sua influência foi iluminadora na construção de nossa abordagem de 

1 Ao final, há uma lista das publicações do Gris.
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pesquisa. O texto D’un modèle épistemologique de la communication à 
un modèle praxéologique (que abre este livro) constituiu a referência 
fundante da concepção de comunicação que nos orienta – a comu-
nicação como uma ação conjugada entre sujeitos que se realiza por 
meio da linguagem, como um processo constituidor tanto da objeti-
vidade do mundo quanto da subjetividade dos sujeitos. Defendemos 
uma perspectiva interacional (ou praxiológica, nos termos de Quéré) 
da comunicação, que dê conta de captar os sentidos instaurados pe-
los interlocutores nas redes de relações que estabelecem em diferentes 
contextos sociais. 

Grande parte dos textos desta obra representa reflexões desen-
volvidas dentro do GRIS; alguns, no entanto, são frutos do avanço de 
colegas em direções distintas, outros, de nossas parcerias e interfaces. 
Todos, no entanto, estão situados dentro do largo espectro de nossas 
afinidades.

Infelizmente, por razões diversas, algumas intervenções de 
nossos(as) convidados(as) não puderam ser aqui incluídas. Ficaram 
marcadas de outra forma, entremeando histórias pregressas partilhadas 
no âmbito do GRIS.

I – O GRUPO: breve histórico

O GRIS foi criado em 1994 por um conjunto de professores(as) 
do Departamento de Comunicação Social da UFMG e se afirmou, 
ao longo dos anos, como um centro de formação de pesquisadores(as) 
em diferentes níveis (professores(as), doutorandos(as), mestrandos(as), 
graduandos(as)). Além das reuniões periódicas para debater questões 
teórico-metodológicas das pesquisas em curso, o GRIS também ofere-
ce aulas especiais e cursos para os estudantes de graduação e a comu-
nidade acadêmica em geral, além de organizar eventos que fomentam 
nossas reflexões por meio da interlocução entre os pesquisadores do 
próprio grupo e de outros estudiosos do país e do exterior.

No início, o GRIS desenvolveu projetos integrados de pesquisa, 
em que uma questão problematizadora de fundo orientava a configura-
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ção de temáticas e objetos próprios à especialidade de cada professor(a) 
no âmbito de seus respectivos subprojetos. Mais recentemente, com o 
avanço da especialização da pesquisa de cada um, passamos a desen-
volver projetos individuais – ainda que a perspectiva coletiva permane-
cesse na dinâmica de trabalho do grupo.

Assim, ao longo desses mais de 20 anos de existência, o GRIS de-
senvolveu sete projetos integrados de pesquisa, congregando proje-
tos específicos de cada docente-pesquisador(a), além de pesquisas de 
doutorado, mestrado e iniciação científica. Esses trabalhos vêm con-
solidando a abordagem comunicacional acerca dos fenômenos, bem 
como dos métodos e técnicas de pesquisa para sua apreensão; uma 
abordagem que destaca sua dimensão interacional, sua dimensão de 
ação inscrita no terreno da experiência, bem como as costuras e os 
conflitos de sentidos que se delineiam nas trocas simbólicas dinâmicas 
processadas entre os sujeitos na vida social. A consolidação dessa abor-
dagem é uma contribuição do GRIS para o campo de pesquisa em 
comunicação no Brasil.

Após essa comemoração, o GRIS adentra um novo momento, mas 
essa será uma nova história.

II – O LIVRO: quadro de conteúdos

O primeiro texto apresentado, como preâmbulo, é a tradução do 
texto seminal de Louis Quéré: De um modelo epistemológico da co-
municação a um modelo praxiológico, publicado na França em 1991. 
A contraposição entre o modelo epistemológico e o praxiológico da 
comunicação que ele apresenta tem sido fonte de inspiração para a 
construção da perspectiva comunicacional que nos orienta e é a refe-
rência que norteia grande parte das discussões que se seguem.

Na sequência, o livro está organizado em cinco partes: a primeira 
delas compreende um núcleo mais conceitual em torno da própria 
concepção de comunicação, no qual Louis Quéré debate novas ten-
dências de estudo; Vera França desdobra aspectos do modelo praxioló-
gico à luz das perspectivas desenvolvidas pelo GRIS; e José Luiz Braga 
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discute o campo teórico da comunicação em sua oscilação entre teo-
rias muito abrangentes e estudos de objetos particulares. 

As três seções seguintes debatem núcleos temáticos mais especí-
ficos, conforme tendências e recortes que estavam sendo trabalhados 
pelos(as) pesquisadores(as) do GRIS nos últimos anos: a comunicação 
organizacional, sob a perspectiva desenvolvida pelo professor Márcio 
Simeone; o estudo das celebridades, conduzido pelas professoras Pau-
la Simões e Vera França; os estudos do impresso, conforme tradição 
iniciada pelo professor Paulo B. Vaz2, refletida no trabalho de Bruno 
Martins; e a música e o som, aqui representados pelo trabalho do pro-
fessor Nísio Teixeira.

Na parte 5, de cunho mais metodológico, Laura Corrêa e Luciana 
de Oliveira discutem outros caminhos e lugares para a pesquisa comu-
nicacional.

Ao lado desses nomes que são (ou foram) pesquisadores(as) do 
GRIS, outros(as) interlocutores(as) estiveram a nosso lado na discussão 
das temáticas propostas pelo seminário: João Pissara Esteves (Univer-
sidade Nova de Lisboa); Ivone Oliveira e Larissa Jóia (PUC-Minas); 
Marcio Serelle (PUC-Minas); Renné França (Instituto Federal de Goi-
ás); e Márcio Gonçalves (UERJ).

Por último, vale lembrar que as pesquisas do GRIS, bem como a 
realização deste e de outros eventos do grupo têm contado com o apoio 
e o financiamento não apenas da UFMG, mas das agências públicas de 
fomento à pesquisa e pós-graduação – CAPES, CNPq e FAPEMIG. É 
com grande satisfação que, graças às políticas públicas de financiamen-
to da pesquisa, devolvemos à comunidade da área os resultados de nos-
so investimento, das parcerias e interlocuções que temos estabelecido. 

Desejamos que esta obra estimule o desenvolvimento de novas re-
flexões. Boa leitura!

2 O texto apresentado por Paulo Bernardo F. Vaz e Fabrício Silveira neste seminário foi publicado na 
Revista Intexto em 2015. Cf. Silveira, F. J. N.; Vaz, P. B. F. Representações visuais da mulher leitora: 
notas sobre as transmutações de uma prática cultural. InTexto, v. 1, p. 421, 2015.
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