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O campo da Comunicação
Sub-área Comunicação e Desenvolvimento

Iluska Coutinho24

1. Objeto

Na definição impressa por Pierre Bourdieu o campo pode ser entendido como um
espaço estruturado de posições, regido por propriedades específicas que são descobertas a
partir do momento em que se estuda aquele espaço em particular.
Ainda nas premissas estabelecidas pelo sociólogo francês, seu funcionamento exige a
existência de objetos em disputa e interesses específicos no interior de um campo, seja ele de
estudos, pesquisas, conhecimentos ou de “produção simbólica”, para voltar a classificação de
Bourdieu (1983: p.121): “o campo científico (...) é o lugar, o espaço de jogo de uma luta
concorrencial. O que está em jogo nessa luta é o monopólio da autoridade científica”.
Nesse sentido poderíamos localizar dentro do chamado “Campo da Comunicação”,
cuja consolidação pretendemos evidenciar, a existência de sub-áreas de conhecimento e
estudo,

com

objetos,

institucionalização

metodologias,

específicos.

É

o

história
caso

por

de

pesquisa,

exemplo

da

autores

e

processos

de

sub-área Comunicação e

Desenvolvimento, que dá origem a essa busca por definição de um verberte.
Segundo

Moragas

(1981)

os

estudos

de

comunicação

de

massa

tem

sido

condicionados pela realidade comunicativa e social do contexto no qual se desenvolvem. No
que diz respeito à sub-área Comunicação e Desenvolvimento a questão conjuntural tem papel
relevante, que orientaram a realização de estudos que apresentam inclusive sobre o ponto de
vista geográfico uma localização delimitada, com ênfase na investigação dos processos de
comunicação para o desenvolvimento em países do continente africano e do que se
convencionou chamar de Terceiro Mundo.

Revista de Economia Política das Tecnologias da Informação e Comunicação
www.eptic.he.com.br Vol.III, n.2, Mai/Jul 2001

105

1.1 Definição
A sub-área Comunicação e Desenvolvimento poderia ser definida como um espaço
para a realização de estudos que investiguem e/ou relacionem a existência de veículos de
comunicação de massa com o processo de desenvolvimento de determinado país e/ou região.
Interessava a estudiosos como Daniel Lerner e Wilbur Schramm, cujas pesquisas estão
relacionadas a história dessa sub-área, investigar o poder dos media no processo de
desenvolvimento nacional.
Assim em termos mundiais essa sub-área de estudos é “atravessada” por temáticas
como:

modernização,

difusão

de

modelos/

saberes,

comunicação

internacional,

subdesenvolvimento. O enfoque, sempre, se refere ao papel e /ou impacto dos meios de
comunicação de massa em processos que algumas vezes tem enfoque econômico e noutras do
chamado desenvolvimento social positivo.
No Brasil, um país “em desenvolvimento”, ao contrário do que possa parecer é difícil
evidenciar a existência de uma sub-área definida dessa forma. Os estudos aqui têm
privilegiado a perspectiva da Comunicação Rural, muitas vezes na sob o enfoque da utilização
dos meios de comunicação de massa para difusão de conhecimento e cultura. Outro corte
também poderia ser estabelecido na sub-área Comunicação e Educação. Talvez por se tratar
de um país em que o sistema educacional ainda careça de desenvolvimento, e consolidação,
em que as ações de educação são vistas especialmente como ações de desenvolvimento social,
é comum encontrarmos em programas, revistas, grupos de trabalho de Comunicação e
Educação, estudos que tem como objeto exatamente a relação entre comunicação e/ou media
e desenvolvimento, tal como estabelecida nas premissas de nossa sub-área.
1.2 História do Objeto
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As pesquisas de Comunicação e Desenvolvimento surgem em meio às chamadas
políticas da Guerra Fria. Um dos primeiros estudos nessa perspectiva é a pesquisa de Lerner
(50) sobre “Voz da América”, sobre a utilização do rádio para atrair adeptos ao modo
capitalista.
Mas é Wilbur Schramm quem é considerado o pai dessa área, através de estudos que
chamavam a atenção para a utilização dos media como

instrumento para o desenvolvimento

nacional.
A premissa do “poder dos media” permanece nos estudos durante quase duas décadas
após o estudo de Lerner (58), considerado o trabalho fundador da sub-área Comunicação e
Desenvolvimento em um artigo de Fair e Shah (1997). Em 1976, influenciado pelos trabalhos
críticos dos meios de comunicação de

massa desenvolvidos nas escolas latinas, Rogers faz

uma revisão crítica do paradigma desenvolvimentista e rela tiviza o efeito dos media nos
processos de mudança, modernização.
Com o final da Guerra Fria os estudos nessa área sofrem nova re-orientação. Se as
primeiras pesquisas se ocupavam do papel da comunicação em processos macro-sociais, nas
últimas décadas o enfoque tem sido a influência dos media em âmbitos mais delimitados.
Segundo Fair há uma aproximação entre uma emergência da sub-área Comunicação e
Participação, que agregaria a perspectiva do Desenvolvimento. Nos últimos anos, e
especialmente a partir de 87 as pesquisas nessa sub-área têm usado como perspectiva teórica a
questão do desenvolvimento participativo.

1.2.1 Conjuntura/ Contexto
No dia 20 de janeiro de 1949 o presidente Harry Truman, através de um
pronunciamento, dá início ao que se convencionou chamar de “Era do Desenvolvimento”. O
período é marcado fortemente pela ideologia da modernização, especialmente no que diz
respeito à difusão de valores e práticas que tornassem possível a mudança das condições
sociais em países ditos periféricos, ou de Terceiro Mundo.
Vale lembrar que no âmbito político os estudos de perspectiva desenvolvimentista se
inscrevem no contexto da Guerra Fria, nas décadas de 50 e 60. Como ainda hoje define o site
da Universidade de Ohio, na definição da missão do programa de “Communic ation and
Development Studies”, a perspectiva era de “pesquisas sobre a utilização da informação e dos
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sistemas e processos de comunicação para promover o desenvolvimento nacional e regional,
para suporte de projetos de desenvolvimento específicos e para facilitar as mudanças sociais”.
A conjuntura em que surgem os estudos da sub-área Comunicação e Desenvolvimento
é marcada pela convivência entre as universidades e Estado, com parcerias entre os
departamentos de segurança e pesquisadores.
Vários movimentos críticos que ganham força a partir da década de 70 questionam
esse modelo de “apoio ao desenvolvimento dos países do 3º Mundo” (Fair, 1997: p. 06). Entre
eles se destacam os estudos de neo-modernização, a perspectiva da teoria da dependência e o
pós-modernismo.
1.2.2 Desenvolvimento dos Meios
Em termos históricos podemos localizar a emergência dos estudos de Comunicação e
Desenvolvimento no período de consolidação dos meios audiovisuais, rádio e televisão. No
que diz respeito ao rádio o desenvolvimento do veículo marcava o seu período de ouro.
A televisão, que chega ao Brasil via Chateaubriand/ Diários Associados em meio
exatamente a esse enfoque desenvolvimentista em 1950, está na sua fase de instalação na
maioria dos países. Vale lembrar que embora a primeira transmissão pública de TV seja
datada de 1936, na Inglaterra, é apenas na década de 60 que o veículo passa a ser utilizado em
uma perspectiva mais profissional, com o surgimento do vídeo-tape e da possibilidade de
transmissão via satélite.
Poderíamos dizer que a sub-área Comunicação e Desenvolvimento se institui a medida
em que se consolidavam as formas de transmissão de imagens e sons pelo espectro
radioelétrico. Em um trocadilho poderíamos dizer que seria como se fosse possível difundir
modernização via ondas hertzianas.
Um desses índices é o documento da UNESCO de 1961 que define os padrões de
desenvolvimento. Através deles se especifica o número de jornais, aparelhos de rádio e tv e
assentos de cinema como indicativos
estágio de desenvolvimento.

que um país precisa alcançar para atingir um certo
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2 Métodos
Nos anos 50 os estudos realizados no então emergente sub-campo da Comunicação e
Desenvolvimento seguiam o modelo proposto por Lerner. O padrão teórico utilizado estava
alinhado com as perspectivas que buscavam investigar os efeitos dos mass media na
sociedade, e especialmente em seu processo de desenvolvimento.
A partir de 1976 o paradigma da modernização passa a conviver com visões mais
“críticas”, embora aqui talvez o termo mais adequado fosse menos deterministas, como na
hipótese dos usos e gratificações. Nos últimos anos, notadamente a partir de 1987, as
pesquisas têm usado como perspectiva teórica a questão do desenvolvimento participativo,
ligada a estudos de uso comunitário dos veículos de comunicação no processo de alcance da
cidadania e/ou emancipação social.
No

levantamento

realizado

por

Fair

(1997)

os

estudos

em

Comunicação

e

Desenvolvimento são classificados em sua maioria como descritivos, tanto no período de 58 a
86, como recentemente (87-96). Se inicialmente havia grande número de trabalhos de
característica história, nos últimos anos as pesquisas com maior foco na questão teórica vêm
ganhando relevância, também como indicativo do maior embasamento dos estudos nessa subárea.
No que diz respeito à clássica distinção metodológica, 70% dos estudos em
Comunicação e Desenvolvimento poderiam ser considerados qualitativos. Na categoria
proposta exatamente por um dos mais relevantes autores dessa sub-área, eles incluem macro e
micro análises. Talvez por isso as disciplinas que dão suporte aos trabalhos realizados sejam a
Sociologia, a Ciência Política e a Comunicação de Massa, embora venha crescendo o apelo de
ciências como educação e filosofia.
No estudo realizado por Fair e Shaw a maioria dos estudos empíricos realizados nessa
linha de pesquisa se refere a audiencias rurais e mensagens de desenvolvimento difundidas via
mass media. No que diz respeito ao objeto dos estudos nessa área vem crescendo o interesse
por trabalhos que tenham foco em televisão e vídeo, a medida em que há uma “popularizao”
de seu alcance nos paises periféricos.
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3 Principais autores e obras
No que diz respeito a consolidação da sub-área Comunicação e Desenvolvimento, três
nomes merecem destaque: Daniel Lerner, Wilbur Schramm e Everett Rogers. São deles as
principais obras nessa linha de estudos-pesquisa , os textos de referencia para quem estuda a
correlação entre progresso, modernização e Comunicação de Massa.
Considerado o livro inicial do sub-campo Comunicação e Desenvolvimento, “The
passing of tradicional society” e publicado pela primeira vez em 1958. Na obra Lerner elege
os meios de comunicação de massa como os instrumentos fundamentais para o alcance da
chamada modernização.
Outra obra de referência e “Mass media and national development- The role of
information the developing countries”, livro de Wilbur Schramm publicado em 1964. Nesse
texto o autor quase indica a utilização dos veículos de Comunicação de Massa para a
consolidação dos estados nacionais, para o desenvolvimento dos paises ditos periféricos a luz
dos modelos do Centro, em uma perspectiva claramente difusionista.
Esse “poder” dos media poderia ser limitado, ter um impacto menor segundo Rogers
em “Communication and Development – the passing of dominant paradigm”, publicado em
1976. Considerado a obra de revisão do paradigma desenvolvimentista o livro teria
inspirações criticas, inclusive dos estudos da escola latina.
Entre 1987 e 1996 a sub-área Comunicação e Desenvolvimento seria o tema de 83
capítulos de livros ou obras completas, publicadas em inglês, segundo Fair e Shaw (1997/
p.14). Na linha dos estudos que investigam as possibilidades de difusão e modernização via
entretenimento,

especialmente

audiovisual,

o

chamado

infortainmet,

poderíamos

também

destacar como autores de destaque para a sub-área Emile McAnany, Arvind Singhal e Willian
J. Brown, além do próprio Everett Rogers. Organizado pela professora Anamaria Fadul, o
livro Ficção Seriada na TV – as telenovelas latino americanas (1992) traz artigos desses
estudiosos exatamente nessa linha de pesquisa. Quanto aos livros publicados em português
valeria destacar a primeira tradução de Comunicação e Desenvolvimento, de Wilbur
Schramm, feita por Muniz Sodré ainda na década de 60. Tendo como organizadores Schramm
e Lerner, outra obra de destaque e Comunicação e Mudança nos paises em desenvolvimento.
Publicado em 1973 o livro é composto por uma série de artigos. “Qual a solução lógica para o
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problema do subdesenvolvimento? Neste livro, 19 especialistas respondem: a comunicação,
que multiplica e divulga os conhecimentos necessários para haver mudanças na sociedade, por
meios que vão da conversa de rua até o rádio, a televisão e os jornais”, promete o texto da
capa do livro.
A produção nacional nessa área esta mais alinhada com a perspectiva de comunicação
rural, com obras publicadas pela Intercom: Comunicação Rural – Discurso e Pratica, Geraldo
Magela e Margarida Kunsch (org.); Estudos de Comunicação Rural, João Carlos Canut
Araújo e Miguel Ângelo Silveira (1988); I Seminário de Comunicação Rural – perspectivas
atuais e futuras, Jose Geraldo de Araújo (1994) e Comunicação Rural e novo espaço agrário,
Ângelo Bras Callou (1993).
Entre os autores latinos que tem trabalhos importantes nessa linha de pesquisa
poderíamos elencar Pasquali, Veron e Paulo Freire.
4 Institucionalização do Campo
Ao sub-campo Comunicação e Desenvolvimento correspondem 2230 indicações na
base de dados do Socio-file. A maioria dos registros se refere a artigos publicados em
Revistas, ou a capítulos de trabalhos acadêmicos. Vale ressaltar que a maioria das publicações
ocorre em paises ditos centrais como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra.
Em outra fonte de pesquisa, que reúne os trabalhos publicados na América Latina, o
Comnet-All,

ao

índic e

Comunicação

e

Desenvolvimento

correspondem

322

trabalhos

indexados. A maioria deles se refere a publicações da Revista Chasqui, cujos números 81 e
82, só para citar um exemplo, são inteiramente dedicados a pesquisas com esse tema ou
enfoque.
Por sua vez o Thesaurus-Unesco tem 5 registros que se referem a Comunicação e
Desenvolvimento. Já uma pesquisa com outra taxionomia, como Comunicação Rural,
indicaria mais ocorrências. Vale ressaltar que a maioria dos trabalhos indexados dessa forma
poderia ser considerados pertencente à sub-área Comunicação e Desenvolvimento. Valeria
aqui destacar a tese de doutorado de Valmir de Albuquerque e a dissertação de Gislene da
Silva (1989) que seguiriam nessa linha. Há também a dissertação de Wilson Correia Junior e
de uma série de estudos financiados pelo Ciespal durante até a década de 80.
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No âmbito da pós-graduação, apesar de não haver hoje nenhuma linha de pesquisa nos
programas instalados no Brasil que contemple essa sub-área, vale destacar as dissertações
realizadas na ECA, orientadas pelo professor Hiroshi Saito, e a existência de uma linha de
pesquisa na UNB durante a década de 70 que poderiam se enquadrar na perspectiva da
Comunicação e Desenvolvimento, embora a indexação oficial seja de Comunicação Rural.
Nos centros de pesquisa internacionais a sub-área Comunicação e Desenvolvimento
tem lugar de destaque. A Ohio University, por exemplo, tem uma linha de pesquisa
denominada “Communication and Development Studies” criada em 1964. O programa que
confere o titulo de Master of Arts in Internacional Affairs estimula a realização de projetos de
pesquisa na África, Ásia, América Latina, paises bascos, além dos Estados Unidos. Mais de
60% de seus estudantes não são norte-americanos.
O Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada também
possui um curso nessa linha: Curso de Ciências da Comunicação e Desenvolvimento
Intercultural. Há ainda o programa de pós-graduação da Universidade de Concórdia (EUA) e
da Universidade de Westminster (Inglaterra). Nesse último programa vale destacar uma
dissertação de mestrado defendida em 1995 pelo brasileiro Sylvio Costa: Global media and
the ‘periphery’: a preliminary view on the Brazilian case.
No que diz respeito à publicações específicas valeria ressaltar a revista da World
Association for Christian Communication, Media Development. A publicação, além de trazer
estudos na linha da historia de desenvolvimento dos meios e tecnologia, têm importantes
trabalhos que se enquadrariam no sub-campo Comunicação e Desenvolvimento. Criada mais
recentemente, em 1990, a revista “The Journal of Development Communication” também é
um importante indicativo da consolidação desse sub-campo. Dedicada especialmente a
trabalhos nessa temática a revista é publicada semestralmente pelo Asian Institute for
Development Communication (Aidcom).
Na chamada mídia digital uma pesquisa no site de busca www.yahoo.com, registrou
1718 registros com a identificação Comunicação e Desenvolvimento. Entre eles vale destacar
16 ocorrências na área de educação e 313 na de ciências sociais. Há ainda a revistas eletrônica
da UCLA (Center for Communication Policy), um fórum para discussão de alternativas de
desenvolvimento dirigidas via emissões dos veículos de comunicação, e a Pacific Journalism
Review-South Pacific news media, information and communication development.

Revista de Economia Política das Tecnologias da Informação e Comunicação
www.eptic.he.com.br Vol.III, n.2, Mai/Jul 2001

112

Através do endereço www.iicd.org é possível acessar o site do International Institute of
Communication and Development. No local podemos consultar pesquisas, artigos

e

programas que vinculem as questões tecnológica e comunicacional ao desenvolvimento das
nações do mundo.
Entre as associações de pesquisa internacional vale ressaltar a existência de uma
sessão sobre Comunicação e Desenvolvimento na ICA, denominada Intercultural and
Development Communication. Já na Alaic, Associação Latino Americana de Pesquisadores
de Comunicação não possui um grupo de trabalho especifico de Comunicação e
Desenvolvimento, embora a temática esteja presente em trabalhos apresentados no grupo de
Jornalismo, so para citar um exemplo.
Nas sociedades de pesquisas instaladas no Brasil vale destacar o GT Comunicação
Rural, da Intercom. No Congresso de 1999, realizado no Rio de Janeiro, 50% dos 16 trabalhos
apresentados poderiam ser classificados como pesquisas de comunic ação e desenvolvimento.
Quanto a Compos n’ao há qualquer grupo de pesquisa identificado com essa problemática.
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