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PARTE II

COMUNICAÇÃO 
E CONTEMPORANEIDADE





Não resulta fácil enveredar por caminhos destinados a juntar 
ciências tão próximas, mas tão peculiares na sua forma de agir e 
elaborar seus conteúdos. Contextualizar os temas abordados abre 
um leque de possibilidades reais de diálogo e de cooperação do qual 
tanto a história como a comunicação social saem benefi ciadas. Assim, 
iniciamos esta segunda parte com uma tentativa concreta de exercitar 
uma refl exão mais apurada tomando como referência os episódios de 
11 de setembro de 2001. Se entre os profi ssionais e nas redações dos 
jornais há uma crença de que os fatos estampados nas suas páginas 
servirão de referência para no futuro mantermos viva a memória e 
não nos esquecermos do passado, resta ver como os acontecimentos 
são construídos e apresentados para seus receptores por esses meios 
de comunicação. Acreditamos no poder de demarcação e de valori-
zação de ideias que os meios exercem na sociedade em que atuam. 
De acordo com o professor Chaparro (1994, p.42), os meios nutrem 
“processos complexos de comunicação com informação, análises e 
opiniões que podem mudar os rumos de povos e nações”. O ataque 
às torres gêmeas se enquadra num desses marcos sufi cientemente 
fortes como para desencadear mudanças estruturais e alterar a política 
externa de países, repercutindo, sem dúvida nenhuma, na ordem 
mundial vigente até aquele momento.
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Entretanto, restringir-se ao imediato resulta insufi ciente para 
abordar, em profundidade, o fato delimitado para estudo. Como 
vimos nas páginas anteriores, a história pleiteia um distanciamento 
para enquadrar os temas estudados. Já o jornalismo segue outra traje-
tória, destinada a avaliar o maior número de dados e fontes possíveis 
para estabelecer uma narrativa coerente capaz de ser compreendida 
pelo seu leitor. Com base nessas nuanças, iniciamos esta segunda 
parte, com o capítulo 5 caracterizando o mundo em que vivemos 
como resultante do fi m da guerra fria e a queda do Muro de Berlim. 
Sem adotar uma contemporaneidade que se torne uma camisa de 
força, inicialmente delimitamos a crise do Estado de bem-estar social 
como o parâmetro desencadeador de reações e desdobramentos que 
levariam à construção do modelo neoliberal, no qual se insere o tema 
proposto. Nessa trajetória, os autores nos quais fundamentamos 
nossas interpretações coincidem em apontar a exclusão e desigual-
dade social como marcas dessa nova confi guração na qual se assenta 
a maioria dos países alinhados com essa corrente de pensamento. 

Aceitar a concretização de mudanças em tão curto espaço de tem-
po nos leva ao setor produtivo no intuito de aferir como se alteram as 
relações de produção na transição do modelo liberal para o neoliberal. 
Como nos preocupa especifi camente o âmbito da comunicação, apre-
sentaremos alguns dos resultados inerentes a essas transformações 
no campo empresarial da comunicação, notadamente a denominada 
concentração midiática. Essa tendência é vista com grande preocupa-
ção por ir contra um dos princípios fundamentais relacionados com 
a pluralidade de fontes e interpretações capazes de valorar o papel 
democratizador da comunicação. Toda essa problemática é tratada 
ao longo do capítulo sexto. 

Finalmente, por meio de um estudo de caso, no capítulo sétimo, 
tentamos aferir como se criam, via meios de comunicação, inter-
pretações de fatos para as quais devemos fi car atentos por conterem 
manifestações e versões carregadas de sentido nem sempre confi á-
veis e passíveis de serem aceitas. Interpretar as notícias, levando em 
consideração a proposta de unir história e comunicação, representa o 
grande desafi o no qual nos encontramos envolvidos e no qual temos 
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investido nesses últimos anos. Uma leitura mais atenta já denuncia 
opções e tendências de interpretar os acontecimentos desde a ótica 
que lhe interessa. No transcorrer desse capítulo, as variáveis e os 
procedimentos seguidos pelos meios de comunicação delimitados 
servem de alerta no sentido de evidenciar como a história e a comu-
nicação devem fi car alertas para não se deixar levar pelo cotidiano ou 
pelos valores dominantes num determinado momento. 


