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PARTE I

HISTÓRIA E COMUNICAÇÃO





Uma relação de afi nidade e de confl ito. Talvez essa seja a melhor 
fórmula para defi nir a conexão entre a história e a comunicação. A 
similaridade decorre da proximidade e da convergência, tanto na 
hora de enfrentar seus dilemas quanto na de procurar solucioná-los. 
Ambas convivem com embates internos semelhantes, nem sempre 
bem resolvidos. Burke & Briggs (2002, p.12), abordando essa afi ni-
dade, afi rmam que

[...] seja qual for o ponto de partida, torna-se necessário que aqueles 
que se preocupam com a história e a comunicação e a cultura – 
tema que cada dia ganha mais adeptos – levem com mais seriedade 
e atenção a história, e os historiadores – seja qual for o tema ou 
período que estudem – considerem de maneira mais cuidadosa em 
seus estudos a comunicação (incluindo a teoria da comunicação). 

Aceitar esse desafi o implica, inicialmente, identifi car os assuntos 
mais polêmicos envolvidos nessa discussão, na tentativa de com-
preender seus pontos de atrito e apontar possíveis saídas. Numa 
perspectiva ampla, as divergências perdem sentido, resultando, na 
maioria das ocasiões, em questões alimentadas por posicionamentos 
teóricos e pessoais daqueles que estudam tanto a história quanto 
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a comunicação, mas nada que crie obstáculos impossíveis de se-
rem solucionados. Tal situação impede, na prática, a identifi cação 
das discordâncias reais geradoras dessa desconfi ança mútua, assim 
como difi culta a conciliação de interesses e a procura por fatores 
convergentes. 

Os historiadores alimentam a ideia da superfi cialidade realizada 
pelos comunicólogos nas suas análises. Eles apresentariam os fatos de 
maneira rápida, descontextualizada, sem refl exão ou criticidade. Já os 
comunicólogos se sentem incomodados com a falta de atualização e 
preocupação dos historiadores com os episódios recentes. O passado 
seria o campo preferencial no qual a história procura encontrar seu 
sentido e fundamentar suas afi rmações. Assim, excluindo o presente, 
a história teria pouca utilidade para a comunicação mais voltada para 
a atualidade. 

De imediato surge uma questão. Trata-se, apenas, de diferenças 
cronológicas, de concepções teóricas ou de desconhecimento mú-
tuo? Responder a essa indagação remete à forma como as duas áreas 
procedem na elaboração dos seus estudos. Para isso, servimo-nos de 
algumas ideias de Bourdieu (1978), notadamente a que diz respeito 
ao habitus e à maneira como isso resulta em organizações sociais. Para 
Bourdieu, os atores sociais se encontram inseridos num determinado 
contexto social que, de certa maneira, determina seu comportamento 
por estarem expostos às infl uências culturais, sociais, econômicas, 
políticas, artísticas etc. O campo social emerge como palco das dispu-
tas no qual cada grupo tenta fazer valer seus próprios valores. Assim, 
a ideia de campo social implica a aceitação de articulação dos sujeitos 
na formação de estruturas. Partindo dessas observações e aceitando 
que tanto a história quanto a comunicação coincidem na sua fi na-
lidade, ou seja, na compreensão e na decodifi cação da formação da 
sociabilidade, urge identifi car quais são os procedimentos usados na 
construção de narrativas explicativas dos fatos sociais. 

Para atingir esse objetivo, parece-nos importante estruturar 
este livro de tal forma que consigamos identifi car, num primeiro 
momento, as nuanças de cada área do conhecimento, no intuito 
de criar um diálogo tal como proposto por Burke & Briggs (2002). 
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Quatro capítulos compõem a estrutura desta primeira parte do texto. 
No primeiro, mostraremos as difi culdades para se conceituar a his-
tória da comunicação social, além de realizar uma analogia entre a 
história e a comunicação, procurando privilegiar suas aproximações e 
respeitar suas diferenças. As peculiaridades da história da comunica-
ção social no continente latino-americano se incluem no capítulo. No 
segundo, adentramos no que parece ser o ponto ideal: compreender 
as especifi cidades da história e da comunicação na abordagem dos 
fatos. Observar e apontar suas especifi cidades nos permite conhecer 
melhor o procedimento de cada área na hora de elaborar suas análises. 
No terceiro, realiza-se uma apresentação de correntes históricas preo-
cupadas com a contemporaneidade. A história do tempo presente 
e seus desdobramentos emergem como objeto de nossas refl exões. 
Nele, veremos como se originou a ideia de história do presente e dos 
seus desdobramentos como a história imediata e a história a debate. 
Veremos que todas coincidem no estudo de temas recentes, além de 
propor uma metodologia para sua abordagem. No quarto e último 
capítulo desta primeira parte, procura-se estabelecer parâmetros de 
aproximação entre a história e a comunicação para aferir as possibi-
lidades de sua aplicação num estudo de caso concreto.


