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Resumo 

A pesquisa em Comunicação na América Latina (AL) tem sido reinventada à luz das 

tecnologias, criando “formas mestiças da comunicação”. A cena comunicativa latino-

america, quer na economia, na política, no desenvolvimento tecnológico e social tem 

permitido construir outras formas de entendimento sobre o que está em processo. O 

texto, utilizando pesquisa bibliográfica, traça a trajetória inicial dos estudos em 

Comunicação no contexto da AL, que serão o mote central para os desafios da 

construção histórica do Pensamento Comunicacional Latino-Americano (PCLA) através 

da Revista Chasqui, uma das mais importantes publicações científicas, editada pelo 

Ciespal desde a década de 1970. O resultado das análises de todas as edições, ainda em 

desenvolvimento, integra o Projeto Memórias. 
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Introdução 

Considerando o atual estágio (séc. XXI) dos estudos em Comunicação na 

América Latina, quais características são preservadas e quais mudanças podem ser 

assinaladas? Apontar a evolução histórica, as correntes de pensamento, autores, 

temáticas, teorias e metodologias utilizadas, as áreas geográficas de abrangência, o 

desenvolvimento científico e tecnológico, podem permitir o entendimento sobre as 

atuais demandas midiático-comunicativas e culturais da América Latina, evidenciando 

as “formas mestiças da comunicação”, em espaços interativos de produção e de 

divulgação. Todos esses aspectos serviram de estímulos para buscar no ambiente da 
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comunicação e da cultura um ponto de partida para uma pesquisa ampla, que procura 

evidenciar como a história, a memória e a cultura, em um cenário midiático digital, não 

necessariamente massivo, encontram espaços, despertam e permitem um lugar de 

conhecimento; além de possibilitar outros olhares para o trabalho de ensino de 

graduação e de pós-graduação realizado na Unesp, nas disciplinas de História da 

Comunicação e do Jornalismo (graduação) e Matrizes Comunicacionais Latino-

Americanas (pós-graduação). O foco é também trazer distintas reflexões amparadas na 

nova história, na escola dos Annales e no desafio de pesquisadores como Febvre, 

Durkheim, Bloch entre outros, que colocam a história no “presente”, onde as análises 

levam em consideração fatores sociais, políticos, econômicos, culturais etc. Tudo isso 

interpretado de várias formas, tal como propôs Le Goff (1990). Assim sendo, 

 

A volta do acontecimento é mais surpreendente por se colocar num terreno 

em que Lucien Febvre e Marc Bloch haviam sido particularmente militantes. 

A luta contra a história fatual, superficial em todos os sentidos da palavra, 

que escapa à longa duração, sobretudo política e desvinculada das estruturas, 

havia sido o alvo número um dos primeiros Annales. Sua volta está ligada a 

transformações profundas que restauram seu direito de cidadania no território 

da história. A primeira, bem analisada por Pierre Nora, é a criação do 

acontecimento pela mídia, que lhe proporciona um estatuto privilegiado na 

história contemporânea. A segunda é a possibilidade, doravante, de fazer do 

acontecimento a ponta do iceberg e estudá-lo como cristalizador e revelador 

das estruturas. (LE GOFF, 1990, p. 9-10) 

 

Igualmente, é o espaço midiático, muitas vezes contido na internet, aquele em 

que as tecnologias são utilizadas como ferramentas no e para o exercício de lembrar e 

narrar acontecimentos, estimular a memória, conhecer manifestações culturais diversas 

e não permitir o esquecimento, no literal sentido que isso possa significar. Este é o lugar 

onde a juventude antenada e conectada se faz presente, utilizando esse ferramental 

como parte integrante da vida cotidiana.  

Assim nasceu o projeto de pesquisa Memórias, como um mosaico comunicativo-

cultural, abarcando as singularidades midiático-culturais brasileiras e o pluralismo 

comunicacional da América Latina. Deste modo, este texto é a parte inicial da terceira 

etapa das pesquisas que vêm sendo realizadas pelo Grupo PCLA, no Projeto Memórias. 

A pluralidade possibilitada pela interface entre mídia, memória, cultura, 

identidade e história, associada a não espontaneidade da recordação e incorporada a 

lógica do lembrar/esquecer, faz com que a sociedade se cerque de registros (como nos 

espaços digitais, por exemplo). Com significância material, funcional e simbólica, esses 

apontamentos físicos da memória materializam datas comemorativas, celebrações, 
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símbolos, obras de arte, movimentos culturais, pessoas, processos, mídias etc., em 

espaços sociais que servem de  

 

[...] palco de decisões políticas, suporte para registros da vida cotidiana 

(conteúdos jornalísticos, informativos e de entretenimento etc.), e fonte para a 

experiência de viver (no sentido de se exercitar os sentidos e experimentar 

emoções)
7
, não se pode ignorá-los como espaço de lugares de memória, de 

exercício de identidade e de arquivo hipertrofiado da era do tempo real e da 

vida planetária. A mídia atua sempre mais no sentido de multiplicar os 

lugares de memória e constitui-se ela mesma em um deles na 

contemporaneidade. (MARTINUZZO, 2015, p. 1) 

 

Estes procedimentos, aliados aos múltiplos espaços de produção e de 

armazenamento, como: orais, audiovisuais, físico (museus, bibliotecas etc.), imprensa 

(jornal e revistas), livro, rádio, televisão e mais recentemente, a internet, etc., acabam 

por intervir diretamente nos processos de memória, de cultura e de identidade, 

possibilitando sua reorganização, definição e divulgação. Assim, ressaltamos que o 

desafio final do Projeto Memórias é o de criar um acervo documental, que ficará 

disponível na web, objetivando permitir, ao mesmo tempo, a difusão daquilo que está 

sendo empreendido.  

Direcionando a assertiva para os meios de comunicação, esses desempenham 

papeis decisivos na constituição de identidades / memórias, vez que os processos 

comunicativos têm por base o diálogo aberto e dinâmico, caracterizado, muitas vezes, 

como produção jornalística. “Numa realidade em que as interfaces são crescentemente 

midiatizadas, a comunicação tem sua relevância ampliada a cada dia no eterno jogo de 

lembrar e esquecer, na experiência de existir”. (MARTINUZZO, 2015, p. 5) 

A interação diária mediada por aparatos tecnológicos e/ou digitais e de outras 

formas, que são resultados das mediações sociais, favorece a complexidade das 

produções jornalísticas e culturais, expandindo o espaço midiático através de processos 

comunicativos. “A mídia pode contribuir de modo importante para que indivíduos e 

coletividades produzam diferenças cognitivas dentro e entre grupos sociais. Ela pode 

colaborar efetivamente para uma proliferação de identidades e um maior dinamismo 

cultural” (MAIA, 2000, p.54).  

                                                 
7 A noosfera midiática é a base do que Castells (2001) denomina de “cultura da virtualidade real”. Cultura 

engendrada por um sistema de comunicação “em que a própria realidade (a experiência simbólica/material das 

pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz-de-

conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se transformam na 

experiência” (p. 395). De acordo com Sodré (2002), as tecnologias digitais de comunicação viabilizam a instituição 

de um ethos (costume, hábito, regra, espaço de realização da ação humana) midiatizado na contemporaneidade. A 

sociedade atual “rege-se pela midiatização, pela tendência à „virtualização‟ ou telerrealização das relações humanas” 

(p. 21), conclui. 
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Deste modo, o texto, faz inicialmente uma revisão do marco teórico-conceitual 

dos estudos em Comunicação na América Latina, entre os anos de 1940-1970. E 

pretende dar continuidade e ampliar os trabalhos de investigação do Projeto Memórias, 

que estão relacionados aos estudos sobre a Comunicação na região e integram os 

desafios de pesquisa para o ano de 2017 do Grupo PCLA.  

O Projeto Memórias busca, em todas as suas etapas, trazer o jogo de cena 

desenhado a partir da interface entre memória e história, amparada pelo poder de quem 

investiga e publica sobre a comunicação na América Latina. Igualmente, objetiva 

demonstrar os desenhos de como as identidades podem sobrevier em um composto de 

culturas, de formas e formatos de produção e de difusão midiáticas, em cenários de 

grande complexidade como da Comunicação na América Latina.  

Desta forma, a proposta desta etapa do projeto Memórias contempla a 

sistematização e a análise do conteúdo da Revista Chasqui, editada pelo Ciespal (Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina), desde sua 

primeira edição no ano de 1972 até 2016, perfazendo 152 edições, separadas por 

décadas. O objetivo é investigar a forma como o Pensamento Comunicacional vem 

sendo difundido na região, evidenciando as correntes teóricas que têm norteado as 

produções publicadas na Revista, de maneira a se obter uma visão mais ampliada do 

quadro histórico-evolutivo da corrente de pensamento e da própria constituição e 

difusão da ELACOM (Escola Latino-Americana de Comunicação).  

 

Antecedentes 
 

O desenvolvimento e a consolidação da indústria cultural na América Latina, 

durante o pós-guerra (mais especificamente a segunda Guerra Mundial), afetou 

significativamente a cultura continental, exigindo melhor qualificação dos profissionais 

atuantes nas empresas produtoras de jornais, revistas, televisão, rádio, filmes, discos, 

vídeos etc. Neste contexto, verificou-se a emergência de novos canais de comunicação 

entre a sociedade e o estado. 

Para conhecer a “real espacialidade” das teorias comunicacionais e sua 

aplicabilidade em uma região ampla e diversa como a nossa, faz-se necessário retomar 

as reflexões desenvolvidas a partir da década de 1940. Tais pressupostos tratavam da 

identidade comunicacional na produção de matrizes teóricas, originadas, na sua maioria, 

dos centros hegemônicos. Embora ancoradas em diversas correntes europeias e norte-
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americanas, esses pressupostos continham “[...] reflexões críticas e ao mesmo tempo 

estavam ancoradas em postulados pragmáticos. Mas objetivavam a busca de soluções 

para os problemas gerados pela emergente indústria midiática da região” (MARQUES 

DE MELO, 2000, p. 7).  

Os produtores de conhecimento comunicacional, neste período, tiveram a 

oportunidade de testemunhar as transformações pela qual estava passando toda a América 

Latina. Mas as gerações das décadas de 1960 e 1970 desfrutaram o privilégio de 

protagonizar tais mudanças. Responsáveis pelas produções pioneiras do Pensamento 

Comunicacional Latino-Americano, procuravam soluções para os problemas gerados pela 

emergente indústria midiática da região. 

Contudo, foi a partir da década de 1970 que vários estudos buscaram revisar e 

sistematizar a produção científica na área da Comunicação Social. Isso se deveu, 

principalmente, ao aparecimento de novos espaços de pesquisa em comunicação nas 

universidades, fortalecidos pelos emergentes programas de pós-graduação. Igualmente, 

pelas edições de revistas científicas, que passaram a divulgar diversos estudos. 

Os conceitos de nação, nacionalismo, espaço, lugar, fronteira, identidade, entre 

outros, influenciaram a construção de novos modos de pensar a experiência 

comunicacional, principalmente aquela produzida na Europa e na América do Norte e 

“importada” para a América Latina por meio de pesquisadores que retornavam de seus 

estudos de pós-graduação realizados em universidades daquelas regiões. 

Por isso mesmo faz-se necessário conhecer os pressupostos que nortearam a 

identidade latino-americana no campo da Comunicação. Torna-se importante estudar a 

maneira como foi gerado e difundido esse pensamento na América Latina. Quais ideias 

e pesquisadores desbravaram as disciplinas comunicacionais e, posteriormente, como 

estes fundamentos foram referenciados e assimilados pela comunidade acadêmica. 

Quais empréstimos foram e têm sido feitos de outras ciências, observando e conhecendo 

as fronteiras do próprio campo.  A partir do delineamento desse escopo torna-se 

possível reavaliar o conhecimento produzido frente aos processos de globalização e aos 

ajustes de identidade comunicacional observados na região atualmente.  

Desenhado o cenário inicial, a preocupação do Grupo PCLA tem sido a de 

compreender a difusão e a consolidação dos estudos em comunicação na região. Assim, 

como recortes para as análises foram escolhidos os textos divulgados pela Revista 

Chasqui em seus quase 45 anos de história, tendo em vista propiciar um melhor e 
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adequado conhecimento sobre a evolução histórica, correntes de pensamento, autores 

referenciados, temáticas, teorias e metodologias utilizadas, área geográfica de 

abrangência, desenvolvimento científico e tecnológico, e as atuais demandas da 

Comunicação Latino-Americana. 

O desafio desta etapa é o de delinear e reunir todas essas características, de 

forma a não restringir o conceito do que deve ser entendido como pesquisa em 

comunicação social nos países latino-americanos, mas sem perder de foco as 

contribuições da Revista Chasqui, no âmbito do Ciespal e dos estudos latio-americanos 

em Comunicação. Deve-se levar em conta, nas diversas análises que vem sendo  

realizadas, as características estruturais, sociais e político-culturais tão diferentes dentro 

deste cenário. Limitar essas análises equivaleria a renegar aspectos, necessidades e 

demandas habitualmente presentes na origem, sistematização e discussão do fenômeno 

comunicativo, na região. 

Pesquisar o perfil comunicacional da e na América Latina sob a égide do Ciespal 

e da publicação da Revista Chasqui é, como disse o professor Jesús Martín-Barbero 

(1999), um redescobrimento de complexas polêmicas, de problemáticas postergadas, de 

genealogias que interconectam campos e linhas de pensamentos singulares. Inclusive e 

muitas vezes antagônicas em certos aspectos, extremamente calcadas em tradições 

acadêmicas e perspectivas teóricas exclusivistas, como baseadas nas práticas e 

experiências individuais. O resultado final do Projeto pretende atualizar e ampliar o 

enfoque destes trabalhos já realizados. 

Desta forma, essa pesquisa constitui-se um esforço na sistematização da 

investigação teórica sobre comunicação na América Latina empreendida por diversos 

pesquisadores e difundida pela Revista Chasqui, buscando demonstrar a integração e os 

diversos câmbios sofridos pela cultura de massa e nos grupos sociais, entre a década de 

1970 até os anos de 2016. Como bem disseram Mattelart e Mattelart (1987, p. 22), “[...] 

repensar a história da pesquisa em comunicação, é esboçar essa história de um itinerário 

pessoal
8
”. Portanto, a presente pesquisa buscará evidenciar que história, jornalismo, 

mídia, cultura, memória e identidade são “[...] processos majoritariamente baseados em 

interfaces comunicativas, ganham, enquanto processos, novos elementos num ambiente 

de excitação midiática, que potencializa a midiatização das relações sociais e 

apresentam novos lugares de memória” (MARTINUZZO, 2015, p. 6).  

                                                 
8 Tradução nossa. 
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Contextos e as reflexões  

Desde a segunda metade da década de 1950, as questões que norteavam a 

identidade latino-americana na área da comunicação social e as discussões sobre a 

existência de uma Escola Latino-Americana na área da Comunicação têm sido 

abordadas de forma recorrente. Essa produção tem gerado uma série de reflexões sobre 

a importância de uma integração, quer seja ela econômica, social, política, cultural ou 

comunicacional. Também tem suscitado diversas críticas aos ideais de um pensamento 

homogêneo. O que temos percebido é uma busca pela democratização da comunicação, 

mostrada através das diversas investigações, gerando construções teórico-metodológicas 

e reunindo pesquisadores em associações que, imbuídos de um sentimento de 

identidade, buscam um referencial teórico-metodológico capaz de dar conta da 

diversidade na e da área da comunicação que permeia toda a América Latina. 

Para Martín-Barbero (1999), a comunicação está em um terreno fronteiriço, 

entre a organização e a operação; entre a compreensão dos fenômenos e o domínio dos 

aparatos comunicacionais. Mas como se deu o desenvolvimento de conceitos que 

fundamentam o campo da comunicação como científico e passível de ser investigado 

dentro de teorias que validam esses resultados? 

Os diversos modelos teórico-conceituais e as matrizes formuladas a partir do 

modelo de Lasswell, da década de 1940 (quem – fonte; diz o quê – emissor; através de 

que canal - mensagem; com que efeito - receptor ou destinatário), possibilitaram a 

definição matemática da comunicação, amparada pela magnitude estatística da 

informação. Permitiram, em outras palavras, a medida quantitativa de uma mensagem 

em função de seu grau de probabilidade.  

Fazendo uma breve análise em função da trajetória evolutiva da comunicação 

podemos afirmar que o campo comunicacional consolidou-se através dos contextos e 

paradigmas utilizados nas pesquisas. Isso se evidenciou, segundo Martín-Barbero 

(1999), quando Adorno e Horkheimer tiveram a tarefa de repensar 

interdisciplinariamente a Comunicação, utilizando para isso a Filosofia, a Sociologia e a 

História. Esses estudos trouxeram o universo da cultura, bem como os reflexos que o 

processo de comunicação estaria na fronteira entre as relações de racionalidade 

tecnológica, com a lógica do produto que seria disponibilizado.  
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Se por um lado fomos (somos) amputados, muitas vezes, de um pensamento 

próprio, singular, por outro não se pode falar em desenvolvimento de um Pensamento 

Comunicacional Latino-Americano tendo por base somente à dependência político-

social ou mesmo o processo de globalização. Então, se faz necessário discutir os 

cenários específicos desse pensamento, incluí-lo dentro de um espaço temporal, mas 

sem perder de perspectiva os atores dessa difusão e as instituições que contribuíram 

para o desenvolvimento e a disseminação da cultura comunicacional.  

A cultura latino-americana nas décadas de 1950, 1960 e 1970 e as repercussões 

nos processos e tecnologias comunicacionais demonstraram que o desenvolvimento e a 

consolidação da cultura de massa exigiram, de forma crescente, a qualificação 

profissional dos quadros da Indústria Cultural. A comunicação de e para os 

trabalhadores ganhou, na América Latina, a partir da segunda metade do século XX, a 

força e o paradigma de um movimento social e estabeleceu para as nações latino-

americanas novos canais de comunicação entre a sociedade e o Estado.  

Na década de 1940 surgiram os primeiros estudos midiáticos que configuraram a 

essência de um Pensamento Comunicacional Latino-Americano. São análises e 

reflexões sobre jornalismo e publicidade, correspondendo às experiências vividas pelas 

novas gerações de profissionais atuantes no mercado, naquela época. Posteriormente, 

nos anos 1950, ampliaram-se as temáticas para outras áreas do desenvolvimento da 

indústria de comunicação. Formou-se assim, o embrião da ELACOM, que tomaria 

corpo na década de 1960 sob a égide do CIESPAL, que se instala em Quito, no 

Equador. 

Tomando por base essas reflexões, a investigação sobre a contribuição da 

Revista Chasqui, editada a partir dos anos de 1972 pelo CIESPAL, para a difusão do 

PCLA e consolidação da ELACOM, está direcionada para detectar os personagens, 

correntes teórico-metodológicas e acontecimentos considerados suficientemente 

interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em textos científicos. 

É nesse contexto que a pesquisa da Chasqui vem caminhando. 

 

Resultados das primeiras incursões - considerações 

Nos anos de 1970, o interesse pelos processos e meios de comunicação ganhou 

sua legitimidade acadêmica. De um lado Marshall McLuhan “[...] inverte o pessimismo 

de Adorno reescrevendo a história do Ocidente a partir dos meios - desde o alfabeto, a 
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imprensa e a literatura até a fotografia, o rádio, o cinema e a televisão - como 

protagonistas das trocas mais decisivas
9
” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 6).  

Pesquisadores como Marques de Melo (2000), Martín-Barbero (1997), entre 

outros, afirmam que com os termos Aldeia Global e o Meio é a Mensagem, McLuhan 

propôs a reflexão da relação constitutiva da cultura com as técnicas, das mediações 

(orgânicas: voz e gesto; mecânica: escrituras, livros e máquinas; nervosa: eletricidade, 

rádio e televisão) que operam em nossos sentidos. Para ele, era possível ligar a 

revolução eletrônica com a recuperação dos sentidos como o tato e o olfato, atrofiados 

pelo império das letras e dos livros. 

  Em toda a América Latina, esse cenário não foi diferente. A crise desencadeou 

a preocupação com a PNC (Política Nacional de Comunicação), já introduzida na 

América Latina nos anos de 1970 e tendo em Luis Ramiro Beltrán um dos seus 

principais articuladores. Desde essa época aconteceram diversas tentativas de implantar 

políticas democratizadoras de comunicação nos países latino-americanos. Podemos citar 

o caso venezuelano, com a criação do Conselho Nacional de Cultura, conhecido como 

projeto Ratelve
10

. O desenvolvimento desse trabalho encontrou dura oposição dos meios 

de comunicação. Apesar disso, os anos de 1970 foram marcados pela crítica ao 

conhecimento existente. Abalizou este período o grupo dos inovadores, que definiu com 

maior nitidez a natureza do campo comunicacional latino-americano. Formou-se, assim, 

o embrião de uma comunidade acadêmica brasileira na área da comunicação, 

pertencente aos diferentes setores das indústrias midiáticas. Encontrou sua 

fundamentação teórico-metodológica nas teses defendidas por professores-

pesquisadores e profissionais, formados tanto na região como em universidades 

estrangeiras. Mas a principal contribuição para o delineamento dos traços definidores 

dessa comunidade foi a criação das sociedades científicas, que buscavam reunir tais 

estudiosos (MARQUES DE MELO, 1998, p. 51), como a Intercom (Sociedade Brasileira 

de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) e da ALAIC (Asociación Latinoamericana 

de Investigadores de la Comunicación), entre outras.  

                                                 
9 Tradução livre. 
10 O Projeto Ratelve nasceu de uma nova proposta de comunicação alternativa na Venezuela. Criado em 1975, por 

força de lei, o Conselho Nacional de Cultura tinha como funções básicas tratar da política cultural do Estado. O 

Projeto Ratelve foi resultado de um dos comitês criados por este Conselho, tendo o rádio e a televisão como seu 

objeto de estudo. Este comitê produziu um informe intitulado Diseño para una Nueva Política de Radiodifusión del 

Estado Venezuelano  (Projeto Ratelve), que tratava dos objetivos particulares, instrumentais, alternativas de uso, 

propriedade, difusão, evolução, aspectos institucionais, funcionais, conteúdo, fontes de financiamento e recursos 

humanos.  Enfim, tratou-se de um projeto completo que visava à adoção de uma nova radio-televisão no país 

(LANDI, s/d, p. 245-249). 
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Com esse panorama, o interesse pelas pesquisas dos fenômenos da comunicação 

ganhou espaço tanto nas universidades como nas empresas. Ambas buscavam nas 

evidências empíricas, consolidadas pela cientificidade das escolas, qualificarem 

profissionais, de forma a orientá-los nos novos caminhos das “engrenagens midiáticas”. 

O desenvolvimento da pesquisa, marcado até então pela atuação coletiva, deu 

lugar a uma comunidade científica, composta por jovens pesquisadores, atuando “[...] 

organicamente, porém de forma sintonizada com as demandas locais e nacionais”. Essa 

etapa foi marcada pela intercomunicação entre os diversos pesquisadores que “[...] 

ilhados dentro dos campi”, passaram a buscar o intercâmbio como forma de 

consolidação das experiências acumuladas (MARQUES DE MELO, 1998, p. 69).  E 

exatamente nesse cenário conturbado que um grupo de pesquisadores (Antonio 

Pasquali, Luis Ramiro Beltrán, Jesus Martín-Barbero, Alejandro Alfonzo, Marco 

Ordoñez, entre outros), comprometido com o avanço do campo acadêmico na América 

Latina, vislumbra a importância e a necessidade da difusão desses ideais e a criação da 

Revista Chasqui, pelo Ciespal, possibilitou parte dessas ações.  

Um dos principais desafios da Revista Chasqui tem sido motivar a comunidade 

acadêmica para o trabalho conjunto e, sem dúvida, constituiu-se em uma das 

publicações responsáveis pela disseminação das idéias da ELACOM (Escola Latino-

Americana de Comunicação), estimulando o desenvolvimento das pesquisas aplicadas; 

realizando um trabalho produtivo; resgatando a memória do conhecimento 

comunicacional na região e representando um avanço na divulgação e na consolidação 

das pesquisas em comunicação, em toda a América Latina. 

Neste contexto, podemos observar e afirmar que o fenômeno da comunicação 

de massas e da pesquisa teórica no campo da comunicação é recente. Até a década de 

1930, os estudos tinham como foco à crítica literária, os estudos sobre propaganda e as 

indagações sobre os efeitos de determinados produtos sobre o público
11

.  

Os problemas econômicos e políticos gerados a partir da Primeira Guerra 

Mundial, incrementados com o processo de industrialização, o nazismo, a urbanização, 

entre outros, possibilitaram o surgimento de diversas temáticas para estudos das 

Ciências Sociais (Aplicadas). Moragas SPA (1985) argumenta que Lazarsfeld tinha os 

interesses iniciais de estudos focados na propaganda, tendo a política como seu foco de 

atenção, utilizando a técnica da análise de conteúdo; a cultura através das pesquisas de 

                                                 
11 MCBRIDE, Sean, et al. Un solo mundo voces múltiplas. México: Unesco/Fondo de Cultura Econômica, 1980. 
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efeito e a publicidade no rádio, com a perspectiva da investigação sobre audiência, 

privilegiando o setor comercial. Na América Latina, afirmou Moragas SPA (1986), os 

métodos de análise de conteúdo, avaliando os efeitos das mensagens sobre o público, 

fizeram parte do cenário das pesquisas. 

Desta forma, a investigação enquanto processo social, resultado de estudos 

sobre as instituições, os fenômenos da comunicação, a estrutura de poder dos meios e a 

socialização não eram os focos das análises. Prevalecia a relação entre a política e a 

vertente comercial.  

Na década de 1960, na América Latina, desenvolveram-se diversos estudos 

tendo como enfoque as análises sobre a sociedade e os meios de comunicação. Segundo 

Almengor, Araúz, Gólcher e Tuñón  (1992, p. 13-15), dois pesquisadores merecem 

destaque. O venezuelano Antonio Pasquali e o brasileiro Paulo Freire, que enriquecem 

com seus trabalhos o campo da comunicação social, apresentando novos esquemas de 

pesquisa, diferentes dos modelos norte-americanos. O livro precursor foi Comunicación 

y Cultura, cuja edição original foi disponibilizada no ano de 1962.  

Enquanto Pasquali tratava dos conceitos entre comunicação e cultura, Freire 

trabalhava o caráter comunicacional sob a perspectiva da educação, conferindo “[...] ao 

processo uma bidirecionalidade. Socialmente colocava diversos grupos humanos como 

produtores de mensagens a partir de sua própria realidade
12

”. Também não podem ser 

esquecidas as contribuições de Eliseo Verón, Días Bordenave e Ramiro Beltrán 

Mattelart (MATTELART, 1987, p. 13-15). 

Almengor, Araúz, Gólcher, Tuñón (1992, p. 14) afirmaram em sua publicação 

que a maior parte da produção sobre comunicação na América Latina, durante o final 

dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, traziam considerações sobre 

particularidades históricas, sociais, políticas e culturais. Uma das principais críticas, 

conseqüência da 1ª Reunião Geral de Pesquisadores da Comunicação, promovida pelo 

Ciespal, ocorrida na Costa Rica, em 1973, concluiu que as pesquisas privilegiavam 

modelos teóricos importados, principalmente dos Estados Unidos. Este resultado 

sinalizou a vontade de uma emancipação dos esquemas importados para “[...] 

fundamentar-se em raízes históricas, culturais de nosso contexto social e criar, desta 

forma, novas instâncias de pesquisa e projeção acadêmica
13

”. 

                                                 
12 Tradução livre. 
13 Tradução livre. 
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De acordo com o professor Beltrán (1978), as teorias que mais influenciaram 

as pesquisas em comunicação na América Latina, por essa época, foram: 1) baseados 

nos paradigmas de Lasswell (Merino Utreras - 1974); 2) modelo clássico da difusão de 

inovações, amplamente empregada no Brasil, México, Costa Rica e Colômbia, mas 

muitos pesquisadores fizeram uma crítica contundente a esse modelo. Parra (1966); 

Cuéllar y Gutiérrez (1971); Días Bordenave (1974). Algumas críticas da aplicação deste 

modelo em países subdesenvolvidos também foram feitas por pesquisadores norte-

americanos como Havens (1972); Havens y Adams (1966); Felstehausen (1971); Grunig 

(1968) Esman (1974) e Rogers (1969); 3) teorias que vinculavam a comunicação com a 

modernização - propostas de Schramm (1963, 1964); Lerner (1958); Pye (1963); De 

Sola Pool (1963) e Frey (1966)
14

.  

A literatura disponibilizada na época indicava, ainda, a influência de outros 

modelos norte-americanos. Diante disso, a conclusão óbvia era que a pesquisa em 

comunicação na América Latina foi dominada por modelos conceituais forâneos, 

procedentes principalmente dos Estados Unidos. Desta forma, tornou-se possível 

afirmar que faltou, naquele primeiro momento, aos pesquisadores latino-americanos, 

formular conceitos e teorias que tivessem raízes na experiência particular da vida na 

América Latina. Ou mesmo, adaptar as teorias oriundas dos centros hegemônicos de 

forma a contemplar as necessidades da região. 

Mas a aparente comunidade acadêmica adormecida da América Latina, reúne-se 

entre os dias os dias 17 e 22 de setembro de 1973 em Costa Rica, no Seminário 

“Investigación de la Comunicación em América Latina”, sob a batuta do Ciespal, 

contando com o apoio de Fundação Friedrich Ebert e do Cedal. A grande pauta foi a 

avaliação do “estado da arte” na área da Comunicação em nosso continente, além de 

definir algumas orientações para o futuro nesse campo do conhecimento. 

Dentre as principais conclusões do encontro, Beltrán (1986) destacou a busca 

de um marco conceitual, com a adoção de metodologias com o perfil latino-americano; 

maior ênfase nas análises qualitativas; as pesquisas deveriam primar por temáticas fora 

do contexto político, social, econômico e cultural; priorizar os trabalhos 

interdisciplinares, entre outras.  

                                                 
14 “Com menos freqüência, a revisão de literatura também revela a presença na América Latina do modelo de busca 

de informação e hipótese de fluxo da comunicação em duas etapas, como os estudos realizados no Perú por McNelly 

e Molina (1972) e Schneider (1973 e 1974) no Brasil” (BELRÁN, 2000a, pp. 53-55). Tradução nossa. Artigo 

publicado originalmente no número especial sobre Comunicación y Desarrollo del Communication Research an 

International Quarterly, vol III, nº 2, abril de 1996. Versão castelhana na revista Orbita, nº 22, Caracas, julio de 

1978. 
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 Por essa época já era notória a dependência externa, principalmente no que 

tangia aos estudos em comunicação, mas ainda poucos pesquisadores conseguiam 

enxergar com nitidez. Utilizando teorias e metodologias oriundas dos centros 

hegemônicos, estes processos foram aplicados, em nossa região, de forma 

indiscriminada e com resultados, muitas vezes, inadequados e distorcidos daquilo que 

estava sendo empreendido. Assim, de forma praticamente unânime, os pesquisadores 

definiram que a investigação deveria orientar o diagnóstico da situação atual (na época) 

e a buscar alternativas que permitissem definir estratégias específicas, sem omitir suas 

relações com a dominação interna ou dependência externa. Mas possibilitar a procura de 

novos canais, meios, situações de comunicação que contribuíssem para o processo de 

transformação social. 

Na verdade o Ciespal reunia em suas atividades “[...] uma geração inquieta, do 

ponto de vista das práticas profissionais”. Esses pesquisadores/profissionais que 

freqüentavam os cursos do Centro transformavam as aulas em cenários de discussão de 

suas angústias, sofridas no dia-a-dia de suas práticas quer fossem apenas acadêmicas, 

quer combinadas com a atividade profissional. Tudo isso em um cenário político e 

social, em que o autoritarismo e a violação dos direitos humanos faziam parte do 

cotidiano latino-americano (MEDINA, 2000, p. 141). 

Para Cremilda Medina (2000, p. 140), os pesquisadores, professores e 

profissionais do Ciespal levaram para o Equador posições “[...] que se contrapunham ao 

projeto dirigido pelo Norte para qualificar os comunicadores do Sul”. Além de tratar de 

novos modelos de investigação mais pertinentes às reais necessidades latino-

americanas, firmava-se “[...] um robusto movimento que defendia aguerridamente a 

Nova Ordem da Informação
15

”. 

Neste sentido, a fertilidade racional, com a criação de novos focos de 

irradiação, projetou para o século XXI as sementes de uma pluralidade de contribuições, 

que tendo como mote a dicotomia entre a teoria e a prática profissional, quer entre a 

qualificação dos comunicadores, quer nas temáticas e metodologias que recheavam as 

pesquisas desenvolvidas. Essa falsa contradição entre os espaços tradicionais de 

pesquisa e o mercado profissional encontrou, sem sombra de dúvidas, na América 

                                                 
15 O Instituto Latinoamericano de Estúdios Transnacionales – ILET, publicou em 1977, no México, o resultado de 

uma pesquisa, coordenada por Juan Somavia, que mostra uma sinopse paradigmática da questão, La información en 

el nuevo ordem internacional. No Brasil, o livro foi publicado pela Paz e Terra, Rio de Janeiro, organizado por 

Fernando Reyes Matta. 
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Latina um cenário fértil de debate, tanto que pauta as agendas de muitas pesquisas até 

hoje.  

Para Le Goff (1992, p. 47) os comunicadores e mais especificamente os 

jornalistas são “[...] profissionais científicos da memória”, ao contrário de outros 

profissionais como os antropólogos, historiadores e sociólogos. Desta forma, destaca o 

pesquisador, é fundamental que “[...] se lute pela democratização da memória social. A 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 

para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva 

sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”.  

Portanto, é nessa perspectiva que o Projeto “Memórias” tem caminhado e a etapa 

dos 45 anos da Chasqui pretende demonstrar como vem sendo construída essa memória 

coletiva social.  

O que já foi possível observar é que nem todos os pesquisadores atualizaram 

seus referenciais teórico-metodológicos. Alguns ainda são fiéis às idéias geradas no 

início da década de 1970. Uns extremamente positivistas outros críticos. Suas 

vinculações caminham, conforme afirma Marques de Melo (1993), entre o positivismo-

comteano, o marxismo-leninismo, behaviorismo-skinneriano. Porém todos preservam a 

utopia, não no sentido da fantasia ou da alucinação. Mas assumindo um pragmatismo 

necessário para impulsionar a continuidade dos estudos em comunicação, mesmo diante 

de tantas adversidades.  

Trata-se de uma conduta investigativa, que podemos chamar de “latino-

americanização”, porém sem perder o rigor científico, buscando atender às necessidades 

de uma região tão mestiça, preservando o compromisso de transformação social.  

Assim, acreditamos que finalização da pesquisa poderá evidenciar a evolução 

histórica das pesquisas e quais correntes teórico-metodológicas têm norteado essa 

conduta científica. 
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