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Resumo 
 
Este artigo busca formar uma visão crítica sobre como estudar os processos de ensino da 
comunicação nos programas de pós-graduação oferecidos nas universidades ibero-americanas. 
As interrogantes que guiam este trabalho são: que tipo de pesquisador e/ou profissional da 
comunicação estão formando? Como e em que medida a comunicação, assim como o 
profissional desta área pode influenciar a sociedade e a cultura, promovendo mudanças? 
Define-se, portanto, o objeto deste estudo: o que é um currículo e um programa de pós-
graduação em comunicação, para em seguida tratar em detalhes as três correntes 
epistemológicas mais adotadas no campo da comunicação nos países ibero-americanos, ou seja, 
a da Comunicologia, a das Ciências Sociais e a dos Estudos Culturais. Conclui-se o trabalho 
apontando os perigos de se utilizar um enfoque ateórico e meramente instrumental no campo 
da comunicação, onde se privilegia a transmissão de saberes profissionais sobre os científicos.  
 
Palavras-chave: pós-graduação em comunicação; campo da comunicação; comunicologia; 
estudos culturais; ciências sociais. 
 
Introdução 

Este trabalho busca oferecer uma contribuição adicional ao debate sobre as modalidades de 

ensino e currículo do campo da comunicação no nível de pós-graduação. Se inicialmente a visão 

predominante entre os especialistas do setor foi a de que o ensino pode ser o mesmo para todas 

as disciplinas ao longo do século XX, esta ótica foi substituída pela ideia de que toda ciência 

deve ter uma didática específica, adaptada às suas características, análise de fenômenos e 

questões que a dinamizam. 

No campo da comunicação, este debate ainda não foi superado, em grande parte devido à 

disciplina não ter ainda uma definição unívoca e comparável à de ciências como a física ou a 

sociologia. Este fator tem resultado em posições distintas e mutuamente opostas. Assim, se por 

um lado alguns estudiosos negam à comunicação a especificidade como uma ciência autônoma, 

considerando-a uma dimensão da cultura (MARTÍN BARBERO, 1990; GARCÍA CANCLINI, 
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1995; ORTIZ, 1999), ou um subcampo das ciências sociais (SANCHEZ RUIZ, 2011). Outros 

defendem a autonomia dos fenómenos e processos comunicativos, afirmando que a ciência a 

partir da qual devem ser analisados denomina-se Comunicologia, ou Teoria da comunicação 

(MARTÍN SERRANO, 1989; GALINDO, 2007). 

Tais visões sobre o campo da comunicação refletem-se nos processos de educação superior e 

práticas profissionais. No entanto, no cenário atual, existem poucas sistematizações sobre a 

oferta de pós-graduação em comunicação na América Latina, bem como estudos de produção 

científica (SÁNCHEZ et al., 2017; MARQUES, 2016; MASSARANI, 2016; DATSIRA, 2015; 

BARRANQUERO; CEDILLO, 2014; NOBELL; BENGOA, 2013; VASSALLO LOPES; 

ROMANCINI, 2012; BUSTAMANTE FARIAS, 2004; FUENTES NAVARRO, 2011; 

FUENTES NAVARRO; BUSTAMANTE FARIAS, 2012; GARCIA JIMENEZ GÓMEZ 

MOMPART, 2012; BALBACHEVSKY, 2005; GONZÁLEZ ENDERS, 2010; LUCHILO, 

2010; O'DONNELL, 1993). Quanto aos aspectos epistemológicos, existem importantes 

contribuições que visam definir o lugar do campo da comunicação na cultura, na sociedade, na 

pesquisa, em como em práticas profissionais (PIRES, 2017; MARIÑO, 2016; BARBOSA, 

2015; VASSALLO LOPES, 2001; MARTÍN SERRANO, 1981; SANCHEZ RUIZ, 2011; 

MARTÍN BARBERO, 1990, 2007; GALINDO CÁCERES, 2007). 

Embora alguns dos referidos autores estudaram o campo da comunicação de forma extensiva, 

na região ibero-americana ainda há uma evidente carência pesquisadora sobre como se estão 

levando a cabo os processos de ensino-aprendizagem no campo da comunicação, especialmente 

na pós-graduação, tanto lato sensu como stricto senso, assim como sobre o impacto e as 

implicações sociais que podem ter as estruturas curriculares propostas pelas universidades da 

região. 

Com a intenção de propor uma abordagem de pesquisa teórica e metodológica para examinar 

este argumento, nossa premissa fundamental é que, apesar das diferenças epistemológicas no 

campo da comunicação, é essencial refletir sobre o olhar a ser adotado na pesquisa sobre as 

modalidades e conteúdos no ensino do campo em programas de pós-graduação. Especialmente, 

considerando que o programa de pós-graduação é o ambiente no qual os futuros professores, 

pesquisadores e profissionais da mídia, em empresas privadas ou organismos públicos e não 

governamentais estão sendo formados. 

Quanto à relevância social deste trabalho e a necessidade de entender como estamos ensinando 

comunicação na Ibero-América, em alguns casos, o conhecimento científico nesta área do 

conhecimento é usado como um pretexto para construir dogmas controvérsos sobre como levar 
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a cabo projetos de intervenção social, ou ainda pior, para difundir ideias limitadas e limitantes 

sobre a realidade social, que favorecem o recurso à métodos emocionais com o objetivo de 

manipular grupos e indivíduos para o mero consumo, ou para a legitimação de políticas 

públicas. Este é o caso, por exemplo, de disciplinas como o marketing e seus derivados, bem 

como a da área da comunicação política, orientada em muitos casos, à obtenção de objetivos 

cujas considerações éticas são duvidosas. Não é pouco comum que profissionais dos subcampos 

mais instrumentais da comunicação, integrem cursos de pós-graduação, utilizando a 

legitimidade acadêmica e institucional de centros de prestígio, para legitimar atividades de 

consultoria privada e, por vezes, camuflar a questionável qualidade do seu “fazer ciência”.  

A crítica do mundo acadêmico é importante porque hoje, mais do que nunca, há tendências para 

a reprodução do habitus capitalista em que grande parte da produção científica serve apenas 

para acumular publicações; no qual a participação em projetos de pesquisa e de cooperação para 

o desenvolvimento serve apenas para ampliar os próprios currículos e lucros; no qual os objetos 

de estudo são disputados como no livre e selvagem mercado, no qual as citações se tornam uma 

moeda sujeita a flutuações de câmbio internacional; onde a pesquisa serve apenas como um 

trampolim para se tornar um consultor; em que o interesse em um tópico de pesquisa é 

determinado por uma lógica similar à do mercado, a de oferta e demanda, ou como nas 

passarelas de Milão, onde definem-se as tendências da primavera para tornarse uma moda; e no 

qual as emoções e o egoísmo suplantam a razão e o interesse coletivo, científico e social. 

Tal como outros elementos do sistema educativo, os currículos de programas de pós-graduação 

em comunicação podem ter fortes conotações políticas e sociais. Por exemplo, desde o final do 

século XIX, existem organizações, anteriormente confessionais e hoje de natureza corporativa, 

que declararam a sua intenção explícita de intervir no ensino da comunicação, com o objetivo 

de orientar os estudos neste campo e treinar pessoas que trabalhem na defesa de seus interesses. 

A visão utilitarista ou instrumental da comunicação baseia-se também em lógicas de tipo 

geopolítico, militarista e etnocêntrico, que subordinam os saberes que não respondem 

diretamente a determinados interesses. Nas palavras de Martín Serrano (2016, p. 5): 

Este modo de hacer comunicación que ignora y lamina la diversidad cultural hace que 
se extingan identidades, formas de vivir, tradiciones, conocimientos y habilidades. 
Destruye capitales intangibles que son patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, 
globalizan la pobreza. Recurre al profesional de la comunicación que tal vez llegó a la 
universidad con afanes creativos, como un técnico de la descreación.  

Eles precisam, em nosso tempo, de profissionais dos meios de comunicação que aticem os 

cidadãos ao belicismo, nos meses que antecedem as invasões militares. Necessitam de 

especialistas da mistificação que disfarcem de nobres princípios democráticos e humanitários 
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os interesses geopolíticos das nações imperialistas e grupos transnacionais. Os manipuladores 

da comunicação são peças-chave no planejamento das guerras que afligem o mundo. Eles são 

especialistas da desumanização pela qual, quando as ações militares estão em andamento, são 

capazes de representar a barbárie dos bombardeios como espetáculos. Estes são os profissionais 

que servem os senhores da guerra de hoje, que programam a desinformação, de modo que o 

sofrimento e as atrocidades não sejam visíveis, nem para os cronistas da mídia e muito menos 

para o público. 

Com base no panorama acima exposto, propomos uma abordagem que sirva para entender como 

a pós-graduação em comunicação na América Latina fundamental as suas atividades de ensino 

no campo. Portanto, para formular a nossa reflexão, partimos de duas questões de pesquisa que 

nortearam a elaboração deste artigo: 1) Que tipo de pesquisador e/ou profissional de 

comunicação estão formando os programas de pós-graduação? 2) Como e em que medida a 

comunicação, assim como o profissional desta área pode influenciar a sociedade e cultura, 

promovendo mudanças? 

Com o fim de estabelecer um caminho que consiga servir como inspiração a futuros e 

necessários estudos sobre os processos de ensino e aprendizagem da comunicação e, 

inspirando-nos nas duas interrogantes acima expostas, nos tópicos a seguir construiremos um 

enquadramento para o nosso objeto de estudos: o currículo dos programas de pós-graduação 

em comunicação. Começaremos, portanto, entendendo como está estruturado o campo da 

comunicação na região ibero-americana, com as suas principais correntes epistemológicas que 

enquadram toda a pesquisa e o ensino de suas vertentes mais variadas. Em seguida, definiremos 

oque é um programa de pós-graduação, para finalmente unificar todas as peças e estabelecer 

qual visão queremos propor como abordagem do objeto currículo de pós-graduação em 

comunicação. 

 

O campo académico da Comunicação e seus diversos olhares epistemológicos 

Para estudar os currículos dos cursos de pós-graduação em comunicação na região ibero-

americana, e construir um olhar analítico mais profundo, é necessário entender o que é a área 

da comunicação e como se relaciona com o seu território, sua cultura e sua maneira de ver o 

mundo, para em seguida, definir teoricamente todo o objeto de estudo como unidade complexa. 

Mediante uma abordagem baseada na epistemologia, podemos resumir o complexo panorama 

do campo da comunicação em três macrocorrentes: a dos Estudos Culturais, a das Ciências 

Sociais e a da Teoria da Comunicação, ou Comunicologia. 
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A seguir se descreverá cada uma dessas visões, usando como referência a teoria geral de 

sistemas para distinguir mais claramente os três aspectos cruciais de cada uma das concepções 

sobre a comunicação: o sistema cultural -ou mais simplesmente, cultura-, o sistema social, e o 

sistema de comunicação. 

Primeiramente, definimos o conceito de campo como “conjunto de organizações que 

compartilham sistemas de significados comum e que interagem mais frequentemente entre si 

do que com atores de fora do campo, constituindo assim uma área reconhecida da vida 

institucional” (MAIA, 2016, p. 17). O campo, de forma alternativa, pode ser visto também com 

outra denominação, a de comunidade epistêmica que, conforme coloca Peter Haas (1992), se 

trata da produção de uma rede de profissionais com reconhecida expertise e competência, em 

uma esfera disciplinar específica e particular que possui a alegação autorizatória do 

conhecimento político -relevante dentro do domínio central da sua área de pesquisa. Apesar 

dessas comunidades permitirem a presença de atores com distintas trajetórias acadêmicas, todos 

eles possuem: 1) um conjunto institucionalizado e normativo de crenças em princípios, que 

providencia uma razão de direcionamento valorativo para a ação social dos seus membros 

comunitários; 2) compartilham uma mesma base de crença causal, que é derivada das suas 

análises de práticas orientadas por um conjunto de problemas posto, que serve de constructo de 

elucidação de múltiplas conexões entre possíveis ações político comunitárias e resultados 

esperados; 3) compartilham noções de validade que são, intersubjetivamente, critérios internos 

definidos para pesagem e validação do conhecimento no domínio restrito de sua expertise; e 

por fim, 4) participam de um mesmo empreendimento político comum, isto é, um conjunto de 

práticas associadas ao panorama de problemas, aos quais suas competências são dirigidas, 

presumivelmente pela convicção de que o bem estar comunitário será melhorado como 

consequência. 

Sentadas as bases definitórias, partimos tratando da corrente epistemológica dos Estudos 

Culturais, originária da escola Birmingham e fundada nos anos setenta. Seu nascimento 

implicou grandes avanços na pesquisa crítica europeia e internacional já que, ao considerar 

problemas específicos da cultura contemporânea e da cultura popular, bem como os processos 

de recepção e apropriação da cultura de massa, superou concepções que até então estavam 

focadas basicamente em estudos do textual e do discursivo. O campo da comunicação, quando 

enquadrado na perspectiva dos Estudos Culturais, está interessado fundamentalmente na análise 

microssocial sobre os processos de recepção da cultura de massa, assim como na revalorização 

da cultura popular. Revistem uma especial importância dentro desta corrente os estudos sobre 
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o papel dos receptores, as suas reações e as suas formas de resistência perante a cultura 

dominante (PINEDA, 2001). 

Entre os principais teóricos e defensores deste modelo no contexto da América Latina estão 

Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Guillermo Orozco e Renato Ortiz. No que se 

refere ao objeto de estudo, de acordo com esta abordagem, a comunicação não é um sistema 

próprio e sim uma dimensão interna da cultura, assim como muitas outras dimensões que a 

mesma possui -como as identidades, por exemplo. Do ponto de vista sistêmico, esta 

consideração implica que a comunicação pode ser analisada somente através do estudo da 

cultura. Portanto, dentro deste grande aglutinador, a dimensão comunicativa possui as funções 

de produção, reprodução e difusão de sentido. Para os adeptos deste enfoque, a comunicação 

estuda-se através da Teoria da Cultura, ao passo que, como um campo de estudos, a 

comunicação está geralmente definida com parte integrante das ciências humanas. Esta 

abordagem está profundamente enraizada no Brasil, onde a comunicação vem sendo ensinada, 

em grande medida, segundo este enquadramento epistemológico. Na verdade, quase toda a 

produção científica brasileira nesta área trata da relação entre a cultura e seus produtos com a 

comunicação, as identidades e as subjetividades, inclinando-se sobretudo para questões 

relacionadas com a reprodução midiática e popular. 

Em alternativa, há também a perspectiva das ciências sociais, mais comum no México que no 

Brasil, para a qual a comunicação não é uma dimensão da cultura, e sim um subsistema do 

sistema social, tal como outros subsistemas como o econômico e o político, por exemplo. 

Também segundo esta concepção, a comunicação não constitui uma disciplina realmente 

autônoma, mas deve ser abordada mediante os campos das ciências sociais, como a sociologia, 

a economia, a antropologia, a política, entre outras. Na região ibero-americana, os que 

defendem esta posição epistemológica nos estudos de comunicação, defende também a 

complexidade dos objetos de estudo no campo, assim como a pesquisa multidisciplinar, para o 

qual observa-se o retorno a um olhar crítico sobre o setor. Um dos maiores proponentes dessa 

visão na região, Sanchez Ruiz, resume alguns dos seus princípios sobre o estudo dos meios de 

comunicação, em oposição à ideia de comunicologia como campo autônomo: 

Los medios son instituciones sociales multidimensionales, y varias de sus dimensiones 
constitutivas son atributos que corresponden a parcelas de lo social e histórico que las 
ciencias sociales se han encargado (o deberían encargarse) de conocer: por ejemplo, lo 
económico de los medios, me parece que debe estudiarse a partir de la economía, no de 
alguna comunicología, ni de alguna mediología; lo político, que no se agota en la 
llamada comunicación política tiene que abordarse desde la ciencia política, en estrecha 
interacción con la sociología política, así como los subcampos antropológicos y 
psicológicos que se refieren a lo político, etcétera. Ni lo tecnológico, ni lo 
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organizacional, o lo jurídico, vaya, ni lo cultural de la operación histórico-social de las 
industrias culturales, puede abordarse analíticamente sólo desde la comunicación, 
aunque en todo ello hay aspectos comunicacionales. El análisis científico social de los 
medios tiene que ser, entonces, en principio multidisciplinario (SÁNCHEZ RUIZ, 2011, 
p. 123). 

De um modo geral, a partir desta visão, se dá maior importância a estudos macrossociais sobre 

as estruturas nas quais estão inseridos os processos comunicacionais, atribuindo, portanto, 

grande importância aos aspectos econômicos, políticos e sociológicos dos mesmos. 

Portanto, a visão dos estudos da comunicação, ou ciências da comunicação, coincide com a 

abordagem cultural em acreditar que a comunicação não é capaz de afetar a cultura ou o sistema 

social, mas depende deles. Nestas duas visões, a afetação é unilateral: a cultura e o sistema 

social afetam a comunicação, mas não vice-versa. De fato, também segundo a perspectiva das 

ciências sociais, o sistema de comunicação possui como funções, dentro do sistema social, as 

de produção e reprodução do próprio sistema. 

A terceira e última visão sobre a comunicação que tratamos neste texto pode ser definida como 

Teoria da Comunicação ou Comunicologia. Esta vertente não está formada por uma única 

escola de pensamento e seus expoentes mais proeminentes na região ibero-americana são o 

espanhol Manuel Martín Serrano e mexicano Jesus Galindo Cáceres. Ambos autores fundaram 

escolas de pensamento próprio: a da Teoría Social de la Comunicación e o Grupo Hacia una 

Comunicología Posible (GUCOM) na Espanha e no México, respectivamente. 

Embora compartilhem fontes e ferramentas conceituais e metodológicas, a Teoría de la 

Mediación Social, de Martín Serrano, tem como principal objetivo o estudo das afetações 

mútuas entre o sistema social e sistema de comunicação, com particular ênfase na 

trnasformação social. Os estudos do GUCOM, por sus vez, se interessam pelas configurações 

e trajetórias dos sistemas de informação e comunicação (GALINDO CÁCERES, 2007). Ambas 

as posições concordam, porém, em que a comunicação é uma disciplina autônoma 

perfeitamente capaz de prescindir da ajuda de outras ciências, e capaz de construir o seu próprio 

conjunto de metodologias para o estudo da comunicação. 

Em termos sistêmicos, a partir dessa perspectiva, a comunicação é vista como um sistema a 

parte em relação ao sistema social. Entre o sistema de comunicação e o sistema social há uma 

relação de mútua afetação e independência ao mesmo tempo, portanto, o que acontece em um 

não afeta necessariamente o outro. Esta diferença sistêmica entre a perspectiva comunicológica 

e as outras duas visões sobre o estudo da comunicação envolve a crença de que a comunicação 

por si só pode gerar uma transformação social; ideia que os estudos culturais e as ciências 

sociais rejeitam. Assim, de acordo com a perspectiva comunicológica, o sistema de 
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comunicações, para além das funções de produção e da reprodução, também tem a função de 

promover a mudança social. 

 

Aproximação conceitual ao currículo de pós-graduação em comunicação 

Antes de definir integralmente o que é um currículo de pós-graduação em comunicação, é 

necessário enquadrar o conceito de pós-graduação universitária, para em seguida uni-lo aos 

termos currículo e comunicação. Para os efeitos deste trabalho, definimos que um programa de 

pós-graduação é a continuação natural de uma graduação nas suas mais variadas formas, como 

primeiro grau do ensino superior -ou licenciatura, como é chamado em língua espanhola-, 

sendo um caminho de preparação acadêmica e/ou semiprofissional que culminará em um 

doutorado. 

Um curso de pós-graduação tem uma duração de um ou dois anos acadêmicos, em base à 

legislação nacional de referência, e está reconhecida por um órgão competente a nível nacional. 

O mesmo pode ser denominado como: máster oficial, ou máster universitário, segundo a 

nomenclatura espanhola, ou mestrado stricto sensu no Brasil, já que tal status o coloca como 

pós-graduação plenamente universitária, na formação de um pesquisador acadêmico. Em 

oposição, quando se usa a palavra pura pós, ou master, ou especialização -segundo a 

nomenclatura brasileira-, e magister, máster profesional -em espanhol-, ou o universal MBA, 

estamos nos referindo aos cursos lato sensu, de caráter mais profissional.  

Os programas de pós-graduação podem ser classificados de acordo com três funções (LUCIO, 

2002; BUSTAMANTE, 2004). A primeira é a "função endógena" orientada ao sistema de 

ensino superior, cujo objetivo geral é a formação de professores e o desenvolvimento de 

comunidades científicas. A segunda é a "função exógena", orientada para o setor produtivo, que 

visa atender a demanda por pessoal qualificado e tecnologia orientada à produção específica ou 

de investigação científica aplicada. A terceira e última função refere-se à "satisfação da 

demanda", destinada a responder aos pedidos específicos dos potenciais usuários em vários 

campos. 

Além disso, o conflito de interesses entre as demandas do mercado de profissionais e as da 

produção científica, marcaram certa distância entre programas de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu. Assim, definições como especialização, mestrado e doutorado são, muitas vezes, 

meros rótulos, uma vez que, dentro da mesma denominação podem-se encontrar programas que 

cumprem papeis ou expressão políticas muito diferentes. Portanto, alternativamente e, talvez a 

mais adequada classificação de programas de pós-graduação seria a seguinte: 
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1. posgrados de buena calidad de investigación, que producen conocimientos 
científicos y tecnológicos relevantes […]. 

2. programas de especialización que forman en aspectos novedosos y muy tecnificados 
del ejercicio profesional. […]. 

3. posgrados “de consumo” que, aunque se plantean en el papel la formación de 
investigadores o especialistas, son en realidad programas montados sobre la base de 
comunidades académicas endebles e inestables; (LUCIO, 2002, apud 
BUSTAMANTE, 2004, p.13). 

Levando em consideração, portanto, esta classificação dos programas de pós-graduação em 

base às três categorias citadas acima, bem como as várias vertentes epistemológicas da 

comunicação explicadas no tópico anterior, para construir um enquadramento útil ao nosso 

objetivo discursivo, se avançará agora na definição do currículo de pós-grduação em 

comunicação. Com este fim, utilizaremos o conceito de proyecto didáctoco, de Martín Barbero 

(1990). Este projeto consiste em duas dimensões. A primeira é a dimensão pedagógica e refere-

se aos aspectos mais explícitos do currículo em comunicação. A segunda é a dimensão do 

projeto social que se refere aos aspectos ocultos da didática. 

Consideramos, então que de forma mais ou menos consciente, o currículo e os processos de 

ensino da comunicação em um programa pós-graduação, mesmo pertencendo a uma ou outra 

corrente epistemológica sempre terá uma componente ideológica de referência, conforme a 

vontade da instituição que o abriga. Esta dimensão do projeto social é a que indica como o 

currículo, o professor e o material didático, emitem mensagens ideológicas, por exemplo de 

adesão ou rejeição de uma perspectiva particular sobre o campo acadêmico da comunicação, 

ou sobre o papel dos seus profissionais em relação à cultura, à sociedade e a processos de 

transformação social. 

Já prestes a concluir a definição de nosso objeto, assim como enquadrá-lo na discussão que 

reputa-se mais adequada a estimular futuras discussões, prezando claramente a um crescente 

processo de reflexão sobre como estamos ensinando comunicação na região ibero-americana, 

em um cenário ideal, existiria a preocupação sobre quais projetos sociais possuem os programas 

de pós-graduação em comunicação e, por outro, sobre se o currículo e os processos de ensino 

foram planificados para garantir a formação de pesquisadores competentes ou hábeis 

profissionais, buscando, claramente, não fomentar a criação posgrados “de consumo” (LUCIO, 

2002, apud BUSTAMANTE, 2004, p.13), nem a manipulação dos alunos a aderirem a uma ou 

outra corrente epistemológica.  

A este propósito, Baca Lagos (1985), propõe uma interessante metodologia de estruturação 

curricular que não necessariamente exige esta separação nítida entre o profissional e o 
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acadêmico, ao passo que resolveria o problema da manipulação na dimensão do projeto social 

e da qualidade do programa. Baca Lagos, um forte defensor da corrente da Comunicologia de 

Manuel Martín Serrano, sob uma perspectiva mais ampla de matriz neomarxista, desenvolveu 

no âmbito da Revolução Sandinista, como professor universitário e educador popular, um 

método sistêmico para empoderar os alunos nas práticas de produção em comunicação. O 

trabalho era realizado segundo o princípio pelo qual a teoria e a prática permaneciam unidos 

em um "solo momento com tres sentidos". Os três sentidos aos quais se refere Baca Lagos são 

a “Práctica orientada por una teoría crítica; Crítica orientada hacia la práctica; Práctica que 

“critica” (niega) el estado de cosas existente” (BACA LAGOS, 1985, p. 71). 

O aspecto mais relevante da sua proposta, principalmente para os fins deste trabalho que é o de 

oferecer elementos de reflexão sobre o ensino da comunicação na pós-graduação, é o seu 

enfoque orientado ao processo de aprendizagem do estudante. Baca Lagos, na mesma linha 

crítica de Diaz Barriga (1984) sobre a chamada "tecnologia educacional", assim como sobre as 

metodologias behavioristas, afirma que o ensino tradicional, dividido por ementas, acaba por 

fragmentar a realidade e o objeto de estudo da comunicação. Esta separação entre as áreas, faz 

com que o aluno não encontre uma relação orgânica entre todas as disciplinas, concedendo-lhes 

um sentido compreensível de unidade. Ao mesmo tempo, impede que o aluno possa estabelecer 

uma conexão entre as disciplinas e a realidade. A proposta de currículo proposta pelo autor 

baseia-se em um conjunto de "núcleos problemáticos" -em vez de disciplinas a serem cursadas- 

para oferecer uma perspectiva diferente da tradicional. 

Na mesma linha de Martín Barbero no que se refere ao currículo como um projeto social, Baca 

Lagos propõe que: 

La enseñanza de la Comunicación debe involucrar a estudiantes y profesores en los 
PROBLEMAS REALES DE COMUNICACIÓN, que plantea un proceso 
revolucionario con protagonismo de las grandes masas populares, para romper con la 
dominación imperialista que ha pesado sobre el país y para construir un modelo de 
sociedad solidaria, participativa, pluralista, que abra los cauces al desarrollo autónomo 
de nuestra economía y nuestra cultura (BACA LAGOS, 1985, p. 67). 

Inspirado pelo ambiente da revolução sandinista, o autor não está se referindo a problemas 

conjunturais e sim estruturais da sociedade. Baca Lagos, é um grande defensor da formação dos 

alunos, já na graduação, em metodologias científicas e de todo o panorama epistemológico da 

comunicação, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico, para que 

estejam profundamente conscientes da repercussão de suas atividades como pesquisadores e 

profissionais da comunicação, sobretudo no que se refere a como estas podem afetar ao sistema 

social e à cultura. 
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Finalizando a construção do objeto de estudo, como proposta de abordagem futuras 

aproximações de pesquisa, a metodologia de Baca Lagos resolveria o problema da suposta 

incompatibilidade entre o ensino de saberes profissionais e de pesquisa, assim como ampliaria 

o panorama epistemológico do aluno em relação ao campo da comunicação, seus objetos, seus 

limites e suas possibilidades. Desta forma, formar-se-iam profissionais e pesquisadores capazes 

de ocupar uma gama mais ampla de atividades, tanto na academia quanto na indústria cultural, 

porém capazes de enxergar o seu papel e o impacto de suas ações sobre a sociedade e a cultura. 

 

Conclusões 

Este trabalho se tratou de um esforço reflexivo com o fim de oferecer uma série de elementos 

que pudessem contribuir a fortalecer e motivar futuras análises críticas sobre a comunicação e 

as práticas de formação superior a este campo associadas. Buscamos oferecer um conjunto de 

elementos que pudessem inspirar novos e recuperar velhos olhares esquecidos; inquietações e 

demandas que hoje parecem ter-se calado, tais como as que guiaram este artigo: 1) Que tipo de 

pesquisador e/ou profissional de comunicação estão formando os programas de pós-graduação? 

2) Como e em que medida a comunicação, assim como o profissional desta área pode 

influenciar a sociedade e a cultura, promovendo mudanças? 

Embora haja diferenças epistemológicas, é indispensável refletir sobre as modalidades e 

conteúdos no ensino da comunicação nas universidades e, em particular, nos programas de pós-

graduação. A justificativa deriva do fato que a pós-graduação é o ambiente no qual formam-se 

os futuros professores, pesquisadores e profissionais de ponta, que atuam em empresas 

privadas, organismos não governamentais nacionais e internacionais, assim como em órgãos 

públicos, tendo, inclusive, uma incidência não indiferente sobre as instituições de um estado 

nação. 

Ademais, a importância de refletir sobre a formação em comunicação deriva do fato que cada 

vez mais pesquisadores utilizam as análises empíricas deste campo para processos de 

intervenção social -produção, reprodução e transformação. Ao mesmo tempo, observa-se a 

tendência crescente na adoção de conteúdos predominantemente instrumentais e de mera 

formação profissional nos currículos em comunicação. Mas adotar um enfoque ateórico no 

ensino da comunicação nas universidades significa, em muitos casos, reduzir um curso 

universitário a um puro processo de formação profissional, que poderia ser enquadrado na 

categoria de Lucio (2002), quando o autor se refere aos posgrados de consumo. Este fator, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

12 
 

termina empobrecendo e degradando a docência, a um mero curso sobre técnicas de controle 

social (MARTIN SERRANO, 2006). 

Grande parte dos cursos de comunicação nos quais prevalece dita tendência, têm como único 

objetivo o de formar tecnicamente profissionais para o mercado de trabalho, invés de 

pesquisadores que possam contribuir com o crescimento da ciência, a igualdade e a liberdade 

na sociedade. Então, nos currículos oferecidos por ditos cursos, o termo comunicação serve, em 

muitos casos, para camuflar a manipulação, ou o controle social, apresentados como parte 

integrante do conhecimento universitário, desejado e necessário para a sociedade. É preciso 

conhecer a diferença entre as teorias da comunicação e as técnicas de controle social, que 

recorrem à comunicação, estabelecendo assim uma linha divisória que distinga os cientistas dos 

sofistas. 

Para estar capacitado a identificar de forma concreta dita linha divisória, é necessário que todo 

egresso de um programa de pós-graduação em comunicação saiba detectar o que determinados 

coletivos pretender fazer-lhes fazer; que o estudante entenda quando a formação que recebe tem 

por finalidade transformá-lo em um cúmplice da manipulação, ou em um 

pesquisador/profissional dotado de ética e consciência crítica (MARTÍN SERRANO, 2006). 

Portanto, quando se aborda o estudo do ensino da comunicação praticado por uma ou mais 

instituições, deve-se considerar, em primeiro lugar, que correntes epistemológicas estão 

adotando, se é que estão adotando alguma; e, em segundo lugar, qual é a perspectiva que nós 

pesquisadores usaremos para analisa-la. O enfoque que se adota na atividade de ensino sugere 

o que o profissional, ou pesquisador, pode ou não fazer com a comunicação; como a mesma se 

relaciona com o seu redor; como se pesquisa; assim como quais possibilidades se têm de 

promover transformações sociais e culturais mediante a prática profissional, o que é necessário 

e de urgente importância na região ibero-americana, especialmente na América Latina. 

A relevância social da formação no nível de pós-graduação no campo da comunicação, e a 

grande discrepância existente sobre como formar pesquisadores e profissionais, retoma um 

velho desafio que ainda deve ser resolvido: entender como realmente ensinar a comunicação 

para desenhar currículos adaptados às exigências do desenvolvimento social. Esta tarefa requer, 

sem sombra de dúvidas, um estreito diálogo entre pesquisadores, teóricos, estudantes, 

profissionais da área, representantes do Estado e da esfera pública em geral. Sobretudo, sob um 

modus operandi autenticamente republicano, é necessário que haja a vontade política de 

renunciar ao individualismo a favor da coletividade. 
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Há também uma série de aspectos não estritamente didáticos que estão relacionados com as 

diferenças referidas ao acesso e requisitos de ingresso nos cursos de pós-graduação. Sem 

sombra de dúvidas, se compararmos, por exemplo programas de mestrado de diferentes países, 

seria possível constatar que cada uma apresenta elementos característicos da sociedade e do 

momento histórico no qual se encontra. Estes elementos são do fato que, embora a Universidade 

não está completamente determinada pelo seu contexto social, se encontra intrinsecamente 

relacionada com as características culturais, políticas e econômicas que o com compõem 

(FUENTES NAVARRO, 2011). Seguindo este raciocínio, no que se refere ao processo de 

seleção dos aspirantes a pós-graduandos, em algumas universidades este grau educacional 

poder-se-ia considerar como elitista (BOURDIEU; PASSERON, 1977). Excepções a parte, 

graduações ligadas às ciências sociais e humanas, assim como o ensino médio e fundamental 

nos países ibero-americanos, não possuem um sistema de didática da língua inglesa ou francesa 

capazes de suprir o nível demandado pelos programas de pós-graduação durante os processos 

seletivos. 

O filtro de ingresso aplicado por muitos programas de pós-graduação, hoje, continua 

favorecendo as classes altas da região, relegando as mais baixas aos trabalhos de mera mão de 

obra. Fala-se muito da necessidade de internacionalizar as universidades e, em nome deste 

objetivo, solicita-se ao postulante um nível de conhecimentos em línguas estrangeiras que 

somente os pertencentes às classes mais altas poderiam ter, pois foram capazes de investir um 

grande capital monetário em cursos privados, o que os tornou mais “competitivos”, termo muito 

amado pela lógica neoliberal hoje vigente. Este mecanismo perverso tem fortes potencialidades 

de fortalecer a marginalização das classes mais baixas, excluindo-as quase automaticamente 

dos estudos de pós-graduação. Outro dado interessante, possível também de ser observado nos 

cursos de graduação e pós das universidades públicas, tanto brasileiras quanto dos demais países 

ibero-americanos, se refere aos horários das aulas, à flexibilidade da grade curricular e ao 

número de alunos admitidos. Em observação participante entre 2010 e 2017 realizada em 

instituições espanholas e brasileiras, foram recolhidos vários relatos, assim como foi observado 

em primeira pessoa, que, especialmente no Brasil, existe a cultura de oferecer um número de 

vagas bem inferior ao que poderiam estar disponibilizando. Ao passo que se sobrestima a 

presença em sala de aula como máxima expressão do processo de ensino-aprendizagem, 

observaram-se salas semivazias, sob a alegação contraditória pela qual não seria possível 

suportar um número maior de orientandos de mestrado; atividade, inclusive, subvalorizada 

pelos próprios orientadores hoje em dia, por se tratar de um grau já muito massificado e não 
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igualável ao do doutorado. Já no que se refere às suas atividades didáticas, as mesmas ocorrem 

preponderantemente em horários que dificultavam a frequência por parte de estudantes 

trabalhadores, pois, em termos gerais, as aulas se concentram entre segunda e sexta-feira, no 

horário comercial (MAGALHÃES FIRMINO, 2012).  

Em conclusão, ao longo deste trabalho, buscamos dar um quadro crítico sobre a formação em 

comunicação, especialmente no que se refere ao nível de pós-graduação. Desde o início, 

sublinhamos uma certa carência de material teórico, para além de estudos empíricos, sobre o 

que e como se ensina nos programas de formação superior em comunicação. Neste sentido, o 

nosso objetivo foi oferecer uma contribuição al debate sobre a importância que a formação em 

comunicação possui na sociedade. 

Embora na atualidade muitas constatações possam parecer de sentido comum, ou resultantes de 

uma determinada ideologia, acreditamos que por um lado, deveríamos dar um passo atrás e 

retomar o velho e ainda atual debate sobre a repercussão social da formação no nosso campo. 

Por outro lado, se faz necessária a criação de grupos de trabalho transdisciplinares, com a 

participação de especialistas em didática, teorias da comunicação e práticas profissionais do 

campo, para dar vida ao que chamamos de “didática específica da comunicação”, com a 

finalidade de estudar como os processos de ensino-aprendizagem nas graduações e pós-

graduações estão incidindo nos processos de produção, reprodução e transformação social. 
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