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Resumo  

 

O artigo visa investigar as aproximações existentes na perspectiva interacionista, baseada 

nos teóricos Robert Park, Georg Simmel e Massimo Canevacci, e na relevância da Escola 

de Chicago para o campo teórico da comunicação. Para uma contraposição de conceitos 

teóricos, usaremos como base a linha funcionalista de Charles Wright e Harold Lasswel, 

preocupada com os efeitos sociais dos meios de comunicação de massa. Desta forma, 

entenderemos as similaridades e diferenças de ambos os autores, fundamentados pela 

metodologia etnográfica da metrópole comunicacional e seus fluxos intersticiais no 

campo urbano. 
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Introdução  

Diante das correntes teóricas da comunicação, a perspectiva interacionista possui 

relevância neste contexto por tratar de um recurso metodológico muito empregado nas 

décadas de 1930 e 1940, pelos cientistas sociais da Escola Sociológica de Chicago, nos 

estudos sobre os variados grupos sociais urbanos, principalmente aqueles que tinham 

tendências a se constituírem como subculturas (gangues de rua, bandos de delinquentes 

juvenis, grupos étnicos e até mesmo movimentos sociais). Dentro deste contexto, 

abarcaremos três pesquisadores, Georg Simmel, Robert Park e Massimo Canevacci, cuja 

relevância se dá no que tange o cotidiano, a cidade e os fluxos de comunicação no 

contexto urbano. 

Na sociologia a Escola de Chicago refere-se à primeira importante tentativa de 

estudo dos centros urbanos, combinando conceitos teóricos e pesquisa de campo de 

caráter etnográfico. Os maiores representantes são William I. Thomas, Florian 

Znaniecki, Robert E. Park, Louis Wirth, Ernest Burgess, Everett Hughes e Robert 

McKenzie. Da década de 20 a 30, a sociologia urbana foi quase sinônimo de Escola de 
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Chicago. Sendo assim, vale salientar que Robert Park (1864-1944) foi um dos fundadores 

da escola de Chicago e um dos membros mais influentes do grupo.  

Em contraponto ao pensamento dessa escola temos o funcionalismo compondo a 

natureza, estrutura e função da comunicação. Ambientada nos Estados Unidos, no final 

da década de 20 até meados da década de 40, essa linha teórica tem como pressuposto a 

afetação do público ao ser atingido individualmente e diretamente pela mensagem 

(WOLF, 1992). Logo, temos como base o foco nas massas e não na atenção aos saberes 

voltados ao senso comum, como é o caso da Escola de Chicago. 

Com o suporte teórico do behaviorismo, teoria psicológica da ação (estímulo - 

resposta) encontramos a presença explícita de uma teoria da sociedade de massa. Como 

metodologia de pesquisa, nessa perspectiva temos o estudo das mensagens, análise de 

conteúdo e análise dos efeitos. Assim sendo, a tese compreende a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo dos meios de comunicação (FÍGARO). 

Harold Lasswell, Charles Wright e Paul Lazarsfeld são teóricos relevantes neste 

contexto, cuja atuação se dá no que tange uma reação das massas em relação as questões  

dos estímulos e as experiências anteriores dos sujeitos que dão respostas. Lasswell (1902-

1978) foi um sociólogo, cientista político e teórico da comunicação, sendo considerado 

um dos fundadores da psicologia política. Já Charles R. Wright, também foi um sociólogo 

americano (1916-1962), em que ambos os conceitos dos teóricos estavam imbricados na 

lógica de entendimento de que a arte de influenciar as massas depende de uma relação 

direta entre a exposição às mensagens e o comportamento.  

Desta forma, faremos uma análise sobre os fatores cruciais que compõem a 

perspectiva interacionista com os textos de Robert Park, “A cidade: sugestões para a 

investigação do comportamento humano no meio urbano”; “A metrópole e a vida social” 

de Georg Simmel, o livro de Massimo Canevacci, “Fetichismos Visuais, Corpos 

Erópticos e Metrópole Comunicacional”. Nos debruçaremos sobre as diferenças em 

relação a perspectiva funcionalista, em que a abordagem desponta sobre os efeitos dos 

meios de comunicação de massa com o estudo das audiências e de uma sociedade 

conformista e manipulável.  
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A cidade como laboratório social – fluxos, comunicação e intervenções urbanas 

 

No texto “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no 

meio urbano”, Park analisa a cidade como um laboratório de investigação social.  

 

A cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de 

conveniências sociais, não é meramente um mecanismo físico e uma 
construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas 

que a compõem; é um produto da natureza humana. A cidade é o habitat 

natural do homem civilizado. (PARK, 1973, p. 26) 
 

O pensador faz uma análise empírica da cidade como organismo social, cheio de 

representações e características marcantes do contexto urbano que fazem parte das marcas 

de uma sociedade. A partir de pontos que o autor considera chaves neste processo há uma 

cronologia com alguns questionamentos que tornam a análise rica e rodeada de 

conhecimento para que, assim, a análise esteja completa.  

No tópico “Planta da Cidade”, percebemos uma linha tênue entre as limitações 

prescritas e as intervenções feitas pelos indivíduos na cidade. Por exemplo, a planta da 

cidade estabelece metas e limites, fixa de maneira geral a localização e o caráter das 

construções da cidade e impõe aos edifícios levantados pela iniciativa privada, bem como 

pela autoridade pública, uma arrumação ordenada dentro da área citadina. A partir disso, 

o teórico cria um roteiro com perguntas fundamentais sobre o que queremos entender da 

cidade. Algumas delas são: Quais os recursos da população da cidade? Onde, dentro da 

cidade, se observa declínio populacional? Onde se observa expansão?  

Ao longo do texto, o pesquisador trabalha com esta metodologia no decorrer de 

seus outros tópicos, como, por exemplo, “Colônias e áreas segregadas”, “A igreja, a 

escola e a família”, “A bolsa de valores e a multidão”, entre outros. O legado de Park na 

comunicação celebra a oportunidade de dissecar e desvendar a cidade, como reflexo das 

vistas do bem e do mal da natureza humana. O autor enfatiza que talvez seja este fato, 

mais do que qualquer outro, que justifique a perspectiva que faz da cidade um laboratório 

ou uma clínica, onde a natureza humana e os processos sociais podem ser estudados 

conveniente e proveitosamente.  

Um outro filósofo de relevância neste contexto é Georg Simmel (1858-1918), cuja 

abordagem se dá a partir das interações sociais com atores presentes. No texto “A 

metrópole e a vida social”, esses atores são vistos neste contexto com um espírito próprio, 

dado a partir da sua construção como centro urbano. Simmel reflete uma visão de valores 
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e trocas simbólicas. Assim, trata da perda da subjetividade do indivíduo como a retirada 

do progresso da espiritualidade e de seus valores.  

Segundo Simmel, há uma transição para a individualização de traços mentais e 

psíquicos que a cidade ocasiona em proporção a seu tamanho. Há toda uma série de causas 

adjacentes a esse processo. Primeiramente, é necessário o enfrentamento a dificuldades 

de afirmar sua própria personalidade no campo, abrangido pelas dimensões da vida 

urbana. Os indivíduos dentro de uma região metropolitana atraem a atenção do círculo 

social, explorando assim sua sensibilidade e diferenças. “Finalmente é tentado a adotar 

as peculiaridades mais tendenciosas, isto é, as extravagâncias especificamente 

metropolitanas do maneirismo, capricho e preciosismo”, afirmou o autor.  

 
O indivíduo é reduzido a uma quantidade negligenciável, talvez menos 

em sua consciência do que em sua prática e na totalidade de seus 

obscuros estados emocionais derivados de sua prática. O indivíduo se 
tornou um melo elo em uma enorme organização de coisas e poderes 

que arrancaram de suas mãos todo o progresso, espiritualidade e 

valores, para transforma-los de sua forma subjetiva na forma de vida 

puramente objetiva. (SIMMEL, 1972, p. 23) 

 

Percebe-se um esvaziamento do indivíduo perante ao meio social da metrópole. Com isso, 

o progresso, a espiritualidade e os valores são ressignificados a partir de um novo conceito 

do que se poderia chamar de espírito objetivo sobre o espírito subjetivo. O 

desenvolvimento da cultura moderna é caracterizado pela legitimidade de ambos os 

valores. Logo, a metrópole é o cenário genuíno dessa cultura que extravasa como um todo 

a vida pessoal. Temos assim uma nova relação estabelecida entre a metrópole e o espírito. 

Desta forma, a metrópole assume um posicionamento inédito na história mundial do 

espírito.  

Diferentemente de Simmel, Massimo Canevacci, antropólogo e etnógrafo italiano, 

possui atuação através da visão de um sujeito contemporâneo, plural, conectado e 

multifacetado. Suas interferências no processo cultural vão desde a lógica urbana de 

atração visual até a abrangência das novas mídias digitais neste processo.  

Em seu livro Fetichismos Visuais, Canevacci (2008) busca analisar aspectos da 

comunicação atual que assumem o fetichismo visual [...] como uma trama que conecta e 

combate contextos metropolitanos híbridos, ressurgidos monoteísmos puristas, 

reivindicações pós-coloniais diaspóricas, autonomias nacionais mutantes.  
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Segundo o pesquisador, o livro diz respeito ao crescente surgimento de novos 

fetichismos visuais. 

Uma etnografia aplicada aos tais perversos fetichismos visuais une o 
desafio com relação às metodologias aplicadas a contextos distintos dos 

tradicionais, a experimentação com respeito as transcrições e 

transvisões diversificadas, a tentativa de dissolver as estratificações de 

poder das políticas dominantes (CANEVACCI, 2008, p. 14) 

 

Encontramos diferentes significados do termo fetiche. Para a psicologia representa uma 

parafilia. O objeto do fetiche é a representação simbólica de penetração, cuja conotação 

sexual é um elemento parcial e não representa quem está por trás do objeto. Não obstante, 

para a sociologia, Marx desenvolveu o fetiche da mercadoria, em que a oposição a ideia 

de valor de uso se dá uma vez na qual refere- se, estritamente, a utilidade do produto.  

Consequentemente, a etnografia de Canevacci trabalha vários aspectos referentes 

a diferentes imagens de matrizes diversas, como publicidade, arte, arquitetura, moda, 

design, web, etc. Os contextos metropolitanos, monoteístas, pós-coloniais, nacionais se 

irradiam, se confrontam, coabitam, se entrelaçam, competem a partir dos fluxos 

comunicacionais caracterizados por uma taxa crescente de fetichismo visual de matriz 

digital.  

Estes últimos disseminam e incorporam minuciosos atratores, em que detalhes 

têm a capacidade de exercitar uma potente atração visiva, graças ao elevado conteúdo de 

fetichismo visual incorporado. O atrator anula temporariamente o movimento do olho 

exercendo um poder que une o olhar e a coisa, e que determina os novos cursos dos 

fetichismos visuais difundidos na metrópole comunicacional e na cultura digital. 

Poderíamos fazer uma analogia a Robert Park sobre o olhar de Simmel no texto 

“A metrópole e a vida mental”. Portanto, a abordagem dada por Park seria um estudo de 

caso etnográfico do pensamento da sociologia urbana, das variáveis e invariáveis da 

metrópole vista em Simmel, compondo um método qualitativo em sua sociologia urbana. 

Além disso, vemos similaridades em Canevacci no aspecto entre os fluxos informacionais 

dentro de uma metrópole urbana, como citou Simmel. 

Diante da visão de Simmel em relação a perda de subjetividade e de um olhar 

sobre os aspectos negativos e positivos da metrópole, Canevacci faz uma análise empírica 

dos fatores que compõem a dialógica da metrópole comunicacional, da qual é justamente 

essa interação entre interstícios flutuantes e corpos.  
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Canevacci salienta a respeito da política comunicacional na cidade.   

Uma política comunicacional que entra e sai dos corpos fetiches visuais 

e que nas profundas diferenças, se amplia nas grandes áreas 

metropolitanas, entre os crescentes fundamentalismos monoteístas, no 

variado multiverso pós-colonial, entre as transformadas condições 
culturais nacionais. (CANEVACCI, 2008, p. 14) 

 

Ambos os textos se relacionam com a perspectiva interacionista por analisarem 

questões referentes ao cotidiano, baseadas nas interações sociais, sejam elas na cidade 

como vistas por Park e Simmel, como também no campo dos fetichismos visuais 

analisados por Canevacci. 

 

O funcionalismo como perspectiva contrária a Escola de Chicago  

 Segundo Harold Lasswell (1978), no funcionalismo há um interesse menor em 

dividir o ato da comunicação em suas partes componentes do que em examiná-lo como 

um todo em relação ao processo social global. Vemos a equivalência da questão funcional 

da afinidade estabelecida na comunicação como um organismo físico, inclusive se 

assemelhando até aos grupos de animais. É importante ressaltar que Lasswell foi o 

primeiro teórico da comunicação que se preocupou a descrever o ato comunicacional. 

Pesquisas posteriores levam Lasswell (1978) a ampliar sua teoria, criando um 

modelo funcional e introduzindo variáveis para a análise sociopolítica com as tradicionais 

perguntas: quem? diz o quê? Em que canal? para quem? com que efeito? Na visão do 

pesquisador qualquer processo comunicacional pode ser examinado por dois ângulos, o 

estrutural e o funcional.  

Um outro interesse do funcionalismo permeia o entendimento das massas e da 

audiência, com suporte do controle social e de uma nova experiência de comunicação. 

 

Segundo Charles Wright 

  
a comunicação de massa tem uma função moralizante quando fortalece 

o controle social sobre os membros individuais da sociedade, revelando 

ao público um desvio de comportamento. Porem devemos considerar 
também as funções e disfunções do entretenimento de massa potenciais 

na sociedade. Essas disjunções representam o enfraquecimento das 

faculdades crítica do indivíduo. (WRIGHT, 1968 p. 22) 

 

Devido a sua especial atenção as massas, o setor de transmissão simbólica é 

identificado como comunicação de massa. “Comunicação de massa é um tipo especial de 

comunicação envolvendo condições de operação distintas, entre as quais estão, em 
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primeiro lugar, a natureza da audiência, da experiência comunicadora e do comunicador” 

afirmou Wright (1968 p. 15).  

Diferentemente da perspectiva funcionalista, os pesquisadores da Escola de 

Chicago, segundo Roseli Fígaro, têm uma concepção ambivalente sobre os meios de 

comunicação: são emancipadores e preciptadores da superficialidade das relações sociais. 

O tratamento dado ao sujeito receptor dos meios de comunicação também é ambíguo. 

Embora o indivíduo esteja submetido às forças da homogeneidade, tem a capacidade de 

livrar-se dela.  

Essa visão tem algumas características importantes: a influência do pragmatismo 

e a pesquisa microssocial, utilizando como método empírico a etnografia, aspectos que 

estarão presentes recorrentemente em outras linhas teóricas e influenciaram, inclusive, na 

década de 60, a corrente do Cultural Studies, da Universidade de Birmingham.  

O Pragmatismo de Charle S. Peirce (1839-1914) marca a Escola de Chicago com 

George Herbert Mead, que também utiliza a etnografia como método de pesquisa 

empírica, a qual está submetida a uma concepção de individuação e construção do self. O 

indivíduo é capaz de uma experiência singular, única e ao mesmo tempo está submetido 

a forças de nivelação e homogeneização dos comportamentos (MATELLART, 1997, 

p.27).  

 

Conclusão  

 

Diante do conceito de cidade abordado por ambos os autores da perspectiva 

interacionista, a urbe não é, meramente, um mecanismo físico ou uma construção 

artificial, está envolvida nos processos vitais das pessoas que a habitam: é um produto da 

natureza humana. A forma como Robert Park visualiza a cidade atribui uma nova 

sociologia urbana ao espaço e a desenvolve como um dispositivo atomizado, dotado de 

atores sociais em um novo espírito integrado pelo conceito de metrópole urbana. Assim, 

verificamos novas condições psicológicas criadas pela metrópole.  

Simmel (1973) argumenta que o ritmo populacional compreende a outro espírito 

e uma nova subjetividade de vida, representando assim, um novo conjunto sensorial de 

imagens mentais no ambiente dotado de componentes urbanos.  

Por isso, é precisamente nesta conexão, que o caráter sofisticado da vida psíquica 

metropolitana se torna compreensível. Enquanto isso, a oposição à vida rural é mais cara 

sobre sentimentos e emoções, consequentemente, há mudança dos conceitos de 
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subjetividade com a transição entre campo e cidade. Por isso, visualizamos a metrópole 

assumindo uma situação relativa inteiramente nova na história mundial do espírito.  

É nesta transformação histórica do lugar do indivíduo como sujeito social, que a 

visão de Canevacci contribui para a metrópole contemporânea, cujo compromisso 

comunicacional se desenvolve graças a uma parcela significativa dos interstícios. Por 

isso, sua dialógica é, justamente, essa interação entre interstícios flutuantes e corpos.  

Robert Park utiliza uma metodologia para análise das peculiaridades da cidade 

que incluem os atores sociais que a compõe. Já Georg Simmel, enxerga as novas formas 

urbanas, de acordo com a composição do sujeito social diante da metrópole, com seus 

pontos positivos e negativos. Por fim, Massimo Canevacci faz uma analogia do termo 

fetiche decompondo-o em relação às premissas visuais que envolvem a cidade.  

Ambos os autores contribuem de formas diferentes para a cartografia da cidade 

como um dispositivo social e não apenas como um retrato geográfico de um espaço a ser 

ocupado. Assim, de acordo com as aproximações e distanciamentos vistos pelos 

pesquisadores, salientamos a relevância acadêmica da pesquisa sobre este campo das 

ciências sociais e mais, especificamente, da comunicação, visto que o nosso objeto de 

pesquisa representa estes fluxos comunicacionais que compõem as novas estratégias 

urbanas sobre a cidade.  

Não obstante a Escola de Chicago temos a corrente funcionalista como teoria 

contrária a este pensamento. Vê-se a sociedade atomizada como indivíduos manipulados 

e passíveis de tal estímulo, em que a comunicação de massa predomina nos estudos de 

audiência. De modo geral, equivalentes biológicos podem ser encontrados em associações 

humanas e animais no interior de um organismo particular (LASSWELL, 1978).  

Nota-se uma variável totalmente diferente na forma de se fazer comunicação, de 

um lado, percebemos uma corrente focada no indivíduo e em suas interações simbólicas, 

como foi o caso de Simmel com a metrópole, Robert Park com a cidade como laboratório 

social e Canevacci com os fetichismos visuais. Visualizamos uma corrente voltada para 

o indivíduo e suas particularidades com o que o rodeia, neste caso, a cidade. De outro, 

notamos uma inferência às massas como um conteúdo amorfo e não dotada de 

subjetividade, compondo uma unidade passiva de conteúdo.  

De acordo com Roseli Fígaro, os estudos seguem duas coordenadas: uma, 

representada pelas pesquisas sobre as características do destinatário que intervém na 

obtenção do efeito; a outra, concebida pelas pesquisas sobre a ótima organização das 
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mensagens, com finalidades persuasivas. O ambiente político e social da época acentuava 

essa perspectiva teórica, principalmente, no período entre as duas guerras.  

A Escola de Chicago busca analisar os meandros dos atores sociais e dos símbolos 

ao redor. Sendo assim, a perspectiva interacionista é uma resposta teórica a correntes 

anteriores, não apenas a funcionalista, mas a outras que se responsabilizam por abstrações 

filosóficas e analisam questões empíricas do cotidiano e senso comum. Neste caso, a 

abordagem etnográfica em que a cidade, o urbano, o pobre, o marginal e o imigrante são 

evidenciados e não mais tratados como componentes homogêneos, como na perspectiva 

funcionalista (FÍGARO), faz sentido para que possamos entender os enfoques dados a 

pesquisa.  

   O lugar do indivíduo foi reposicionado a partir de uma mudança paradigmática 

das teorias da comunicação. Na perspectiva funcionalista são trabalhados os conceitos em 

relação à massa e não aos indivíduos particulares, dotados de subjetividade. Já na teoria 

interacionista há a preocupação com o social e com as particularidades dos sujeitos 

imersos em diferentes realidades sociais.  
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