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Resumo 
Quais são afinal as teorias da Comunicação? O trabalho apresenta pesquisa sobre o 
levantamento das teorias da comunicação em língua espanhola. Entre seus resultados temos 
a grande dispersão do conjunto de teorias empregados na formação acadêmica. Quase 2/3 
das teorias citadas nos principais livros consagrados ao tema não estão presentes em seus 
homólogos. A pesquisa traz dados quantitativos e avança interpretações sobre o estado da 
arte da produção teórica nos estudos de comunicação.   
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O excepcional desenvolvimento dos meios de comunicação por volta de meados do 

século XIX fez da comunicação mediática um dos traços mais característicos da sociedade 

na qual vivemos. Como se sabe, toda a mobilização em torno da comunicação não é 

gratuita, há realmente muita coisa em jogo: o poder, a educação, o desenvolvimento do 

conhecimento, a disseminação da cultura, a sustentação da democracia... entre tantos outros 

aspectos da vida social contemporânea. Contudo, a importância conferida aos processos 

comunicacionais não tendo tido um correlato equivalente no campo do desenvolvimento 

teórico. Ainda hoje, malgrado cerca de um século de debates, persistem dúvidas sobre 

pontos capitais e mesmo um acentuado desconhecimento sobre a produção teórica.  

Muito se discute e se fala em nome das “teorias da comunicação”, desde relatórios de 

governos e organismos internacionais como a UNESCO até o senso comum, passando por 

matérias de ampla divulgação nos próprios meios de comunicação. Elas são freqüentemente 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP  – Teorias da Comunicação, do XXIX Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
INTERCOM.  Este artigo é parte da pesquisa “Epistemologia da Comunicação”, patrocinada pelo CNPq-
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e conta com o apoio da FINATEC-
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, ligada à Universidade de Brasília.  
2 Luiz Claudio Martino, coordenador da Linha de Pesquisa Teorias e Tecnologias da Comunicação do PPG da 
Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Doutorado pela Univérsité Réné Descartes 
Sorbonne-Paris V (1997). Pesquisador CNPq. martino@unb.br 
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requisitadas para análises dos mais variados âmbitos de atividades, como a relação 

interpessoal, a dinâmica de grupos, a cultura de massa, análises institucionais, prospectivas 

do desenvolvimento sócio-econômico, estratégias de Estado, políticas públicas, conjunturas 

internacionais e outras grandes questões que configuram a paisagem de nosso tempo. 

No campo acadêmico, onde impera a diversidade temática e a profusão de 

perspectivas de análise, os cursos de teorias da comunicação ocupam lugar secundário (um 

a dois semestres, em geral) e freqüentemente não encontram outra serventia que legitimar 

currículos universitários nitidamente voltados para formações estritamente 

profissionalizantes. Cenário que, pelo menos em parte, se deve aos próprios teóricos do 

campo, que muitas vezes não souberam articular a relação teoria-prática e passivamente 

aceitam tornar a primeira um simples auxiliar da segunda. Os cursos teóricos são 

considerados como uma espécie de “caixa de ferramentas” para resolver os problemas 

colocados pela prática, sem entender o verdadeiro potencial da teoria, o qual se expressa no 

próprio plano da interpretação, colocação, recorte e configuração dos problemas. Neste 

sentido, a crítica dessa compreensão instrumental da teoria não tem interesse apenas 

epistemológico, ela repercute diretamente no âmbito da prática e se coloca como necessária 

para o alargamento dos horizontes da área e da compreensão de suas habilitações 

profissionais.   

Mas qualquer que seja o diagnóstico e as respostas às diversas facetas dessa enorme 

problemática, a condição de nossa produção teórica está diretamente ligada à baixa 

produção de estudos epistemológicos encarregados de tratar a fundamentação de nosso 

campo de estudo. Prova disso é que somente no final da década de 40 têm início as 

primeiras tentativas de sistematizar as reflexões teóricas. Foi preciso esperar a década de 80 

para iniciar-se o trabalho de consolidação e alcançar uma visão mais clara sobre o 

desenvolvimento teórico. Ainda hoje o estudioso dos problemas comunicacionais têm 

grande dificuldade em identificar os recursos teóricos para o tratamento de suas questões. 

Para tanto ele conta com uma bibliografia específica, não muito volumosa, que vem se 

formando desde o final da década de 60, quando aparecem os primeiros livros de teorias da 

comunicação. Contudo, o próprio desenvolvimento dessa bibliografia acaba trazendo outro 

tipo de problema, já que ela traz conjuntos de teorias muito díspares entre si. Se na década 

de 40 o pesquisador não dispunha de levantamentos que lhe pudessem trazer um balanço do 
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estado-da-arte, dando-lhe uma idéia dos recursos passíveis de serem mobilizados, hoje, a 

acentuada discrepância  entre as diferentes versões do campo teórico deixa praticamente 

intacto o problema central do reconhecimento dos recursos teóricos.  

Diante desse quadro, não nos pareceu oportuno gerar mais uma lista de teorias e 

tentar argumentar seus prós e contras, indicando aquelas que a nosso ver seriam as mais 

representativas, mas ir ao encontro daquelas já existentes, efetivamente propostas e 

trabalhadas por autores consagrados e que têm repercussão em nossa área, já que são 

responsáveis pela formação de nossos alunos e pesquisadores. Ou seja, mais do que tentar 

uma resposta direta ao problema, emitindo uma posição particular (o que eu 

particularmente acredito que sejam as teorias da comunicação), nossa meta, ao contrário, é 

verificar como a área tem respondido através de sua produção bibliográfica. O que nos 

interessa é estabelecer o capital teórico que vem sendo construído e mobilizado para tratar 

os fenômenos comunicacionais, ou seja, o que a área dispõe e reconhece como “teoria da 

comunicação”.  

A proposta desse artigo é apresentar, de forma sintética e esquemática, a pesquisa 

que temos desenvolvido sobre a matéria e ao final discutirmos alguns de seus principais 

resultados parciais. 

 

Antecedentes  

O trabalho tem como objetivo o levantamento do universo das teorias da 

comunicação e a compreensão da disparidade dos conjuntos de teorias apontadas, na 

bibliografia específica, como as teorias da ár ea. O que evidentemente coloca em jogo uma 

reflexão sobre a autonomia do saber comunicacional e a definição da área da Comunicação.   

Ele é fruto de uma série de artigos sobre a epistemologia da comunicação iniciados 

em 1998 3, que tiveram como objeto identificar e discutir os principais problemas relativos 

à fundamentação de nosso campo de conhecimento. Além das temáticas mais típicas, como 

a do conceito de comunicação ou aquela do objeto de estudo, nossa atenção se voltou para a 

análise critica tanto da postura céptica (não haveria um saber comunicacional), quanto do 

pensamento interdisciplinar, tal como ele se apresenta ou foi apropriado pela área de 

Comunicação. O objetivo era, justamente, poder escapar do impasse colocado à 

                                                 
3 Ver a lista nas referências bibliográficas. 
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investigação epistemológica, considerada como impossível ou inútil pela primeira (o campo 

seria demasiado amplo, os saberes em jogos evocariam um esforço descomunal, enfim um 

objeto excessivamente complexo para chegar a configurar uma única disciplina) ou 

considerada como já perfeitamente resolvida para a postura interdisciplinar (a Comunicação 

como super-disciplina, ou como um novo tipo de conhecimento para além das divisões 

disciplinares).  

O exame das argumentações céptica e interdisciplinar mostrou que a relação destas 

posições evo luiu rapidamente da oposição para a complementaridade (MARTINO, 2004a), 

além disso, revelou que estavam fundamentadas em uma inversão da problemática, já que 

tomam a diversidade teórica como evidência e não como problema a ser investigado 

(MARTINO, 2003a). O corolário disso é que ambas se fixavam muito mais na diversidade 

que no elemento teórico, sem levar em consideração o que exatamente autorizava a tomar 

tais e tais teorias como pertinentes ao campo comunicacional. Não dispunham de nenhum 

critério senão o de constar o termo “comunicação” e com isso alargavam o campo de 

análise sem, contudo, defini-lo. É natural que nestas condições não somente a diversidade 

seja imensa, mas a própria teoria da comunicação apareça como não-sistematizável, já que 

a raiz comum é a ausência de discussão conceitual, no sentido de definir a classe de 

fenômeno ou do objeto de estudo que estrutura o campo teórico comunicacional.   

Estes resultados despertaram o interesse de conhecer melhor o universo teórico: O 

que exatamente quer dizer “teorias da comunicação”?  O que designa e o que realmente se 

entende por esta expressão?  

 

De outra parte, trata-se também de preencher uma certa lacuna na literatura. A opção 

de eleger as teorias como problema para a investigação nos permite analisar o campo 

comunicacional de uma forma pouco explorada 4. Além de não ser muito desenvolvida, a 

reflexão epistemológica tem elegido outras perspectivas de abordagem: 

                                                 
4 Alguns ma rcos nesta linha de investigação: BERELSON, Bernard –  “The State of Communication Research”, 
in Public Opinion Quarterly, vol. 223. n. 2, 1959.  KATZ, E. –  "A propos des médias et de leurs effets", in 
SFEZ, L. (org.), Technologies et Symboliques de la Communication.  Colloque de Ceresy  1988 Presses 
Universitaire de Grenoble, 1990, pp. 275-282.  BRYANT , Jennings; MIRON, Dorina –  “Theory and Research 
in Mass Communication”, in Journal of Communication, dec. 2004 vol. 54, pp. 662-704.  
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1) As instituições, seus produtos ou pessoal profissional, (análise de currículos, 
análise de linhas de pesquisas, formação acadêmica dos professores e 
pesquisadores, sociologia das profissões, etc.). 

2) Desenvolvimento histórico (formação do campo comunicacional). 
3) Discussão formal da repartição dos saberes (lugar do saber comunicacional 

na árvore do conhecimento, determinação das fronteiras com outras 
disciplinas, etc.).  

 
Curiosamente, as teorias tem sido um campo de pouca investigação, a preferência por 

outras estratégias de abordagem talvez possa ser explicada em função do maior grau de 

objetividade proporcionado pela análise institucional ou pela análise histórica. Muitos 

pesquisadores vêem aí uma maneira de escapar dos aspectos mais polêmicos da questão da 

fundamentação, procurando marcos objetivos para a constituição do saber comunicacional. 

No entanto, é preciso ser muito prudente, já que tanto a perspectiva histórica como a 

investigação institucional não podem substituir, mas apenas completar, o problema da 

fundamentação teórica. Ao contrário de muita coisa que tem sido feita em matéria de 

historiografia de nosso campo, a narrativa da emergência de um saber comunicacional não 

se deixa expressar em termos puramente históricos. Não se pode contar a história daquilo 

que não se conhece. A aqueles que acreditam poder contornar e se livrar das questões 

epistemológicas é preciso contrapor-lhes o fato de que a história de nosso campo é 

altamente dependente daquilo que entendemos por saber comunicacional, ela não substitui, 

mas pressupõe uma reflexão epistemológica (MARTINO, 2005); a análise instituciona l, por 

sua vez, simplesmente desloca a questão epistemológica para trabalhar uma sociologia da 

ciência (MARTINO, 2003b).   

Bem entendido, história e análise institucional constituem abordagens perfeitamente 

válidas e muito úteis, o que não podemos admitir é que a fundamentação de uma área de 

conhecimento passe ao largo de questões epistemológicas e não esteja centrada na 

problematização da teoria, isto é, na definição de seu objeto, no tipo de problema que elege, 

no recorte empírico de suas investigações e na qualidade de suas explicações. Seria 

totalmente despropositado querer deslocar a questão teórica pela narrativa histórica ou pela 

análise institucional, pois o que está em jogo é essencialmente o conhecimento. Sem 

prescindir destas outras estratégias, a questão da teoria permanece o lugar por excelência 

para a discussão de nossa área.  
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Apresentação da Pesquisa 

Uma vez reconquistado o “direito” à reflexão epistemológica o problema que se 

apresenta é saber quais são exatamente as teorias empregadas e reconhecidas como 

constitutivas de nossa área de conhecimento.   

Iniciada em 2003 a presente etapa se fixa no universo de língua espanhola e conta com a 

contribuição de três pesquisadores do PIBIC 5, na forma de coleta e análise de informações 

sobre universo das teorias da comunicação e sua sistematização. Dividimos o trabalho em 

módulos ou blocos lingüísticos (francês, espanhol, português e inglês). A divisão por 

línguas funciona como estratégia de abordagem, permitindo uma revisão bibliográfica 

delimitada e mais apurada.   

A pesquisa se baseia na análise de livros de teorias da comunicação e consiste no 

levantamento do capital teórico, ou seja, o material mais prontamente acessível,  

efetivamente responsável pela formação e que serve de recurso para as atividades de ensino 

e pesquisa na área de comunicação. Este universo relativamente pequeno, mas bastante 

representativo foi submetido à técnica de análise de conteúdo a fim de explicitar as teorias 

reconhecidas como teorias da Comunicação. Foram elaborados quadros bastante detalhados 

das ocorrências das teorias, a fim de permitir um cruzamento das informações que nos 

permitem obter um panorama descritivo das principais teorias e da importância dada a cada 

uma delas nestas obras de referência e, conseqüentemente, a discussão epistemológica dos 

fundamentos do saber comunicacional.  

Nosso ponto de partida foi a constatação de que os livros encarregados de apresentar 

e sistematizar o campo teórico mostram uma acentuada discrepância em relação às teorias 

que constituem o campo da comunicação. Situação bem diferente de outros campos de 

estudo, nos quais os livros básicos (manuais, introduções...) comportam um certo conjunto 

de teorias que se repete e se caracteriza como um núcleo de referência para a área, sendo 

reconhecidas como necessárias à formação do estudioso ou do pesquisador.  

Na Comunicação há uma flagrante desigualdade no conteúdo dessas obras, que 

apresentam conjuntos de teorias muito díspares entre si. Em casos extremos podemos nos 

deparar com obras que não chegam a ter sequer uma única teoria em comum (por exemplo 

                                                 
5 PIBIC: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, promovido pelo CNPq-Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em parceria com a Universidade de Brasília. Os pesquisadores 
são: Alexandre Caxito dos Santos, Johanna Duarte Nublat e João Marcos Tomas da Cruz Miranda.   
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BOUGNOUX, 1993 e RÜDIGER, 1998). Fixando nossa investigação no corpus teórico do 

saber comunicacional, nosso objetivo é, então, antes de tudo, cartografar os recursos 

teóricos, a aparelhagem teórica da qual os estudiosos da comunicação dispõem para 

realizarem suas investigações; e por outro lado, não apenas expor as evidentes contradições 

desse universo fortemente heterogêneo, mas analisar o princípio mesmo sobre o qual se 

assenta esta diversidade teórica.  

No entanto, seria enganoso acreditar que seria possível fazer apenas um simples 

recenseamento: o levantamento das teorias não pode deixar de ser um levantamento teórico, 

uma investigação que constrói seus instrumentos de análise e que exige um 

aprofundamento em questões muitas vezes não resolvidas.  

Por exemplo, como definir “teoria”, o que devemos entender por “teoria”? Some-se a 

isto a falta de clareza dos autores no tocante a indicação do que eles próprios consideram 

como teorias pertencentes ao campo da comunicação: fala-se em “teoria soviético-

comunista”, “tecnologismo” ou de “teoria das expectativas sociais”, mas seriam realmente 

teorias? Ou ainda em que medida devemos tomar a “teoria da modelagem”, um conceito 

psicológico, como uma teoria da comunicação?  A Escola de Frankfurt sabe que é uma 

escola de Comunicação? As dúvidas são muitas, o que leva o trabalho de levantamento a 

ser também um exercício de interpretação e de reflexão epistemológica aprofundada. De 

todo modo, um simples recenseamento  das teorias não acrescentaria muita coisa se não 

viesse acompanhado de uma reflexão sobre as discrepâncias encontradas.  Ele não teria 

muito sentido se não conseguisse lançar alguma luz sobre os critérios efetivamente 

empregados nas obras especializadas para selecionar as teorias que constituem o campo.  

Tanto a posição cética, quanto a interdisciplinar têm uma visão da diversidade teórica, 

caberia, então, criticar e se possível gerar um novo entendimento da questão. Isto fez com 

que o projeto crescesse, estendendo seu campo de análise, principalmente em resposta à 

necessidade de aprofundar a análise das questões subjacentes à heterogeneidade dos 

diversos conjuntos de teorias examinados.  

 

O tratamento do problema da discrepância impõe a necessidade de uma discussão 

conceitual de fundo, a fim de explicitar e analisar os critérios de seleção colocados em jogo 

pelos diferentes autores. Entre outras coisas, ele coloca em jogo o problema do critério de 
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pertinência das teorias em relação ao campo da Comunicação. Por conseguinte, outros 

problemas associados também acabam tornando-se relevantes com o desenvolvimento da 

pesquisa: a gênese do campo, a discussão da definição do objeto de estudo, o 

estabelecimento do estatuto do saber comunicacional (ciência, filosofia, saber aplicado, 

técnica, arte?), o cepticismo em relação à autonomia do pensamento comunicacional. 

Problemas pontuais, mas que evidentemente se completam, dando expressão ao que 

podemos identificar como o núcleo, ou o embrião, de uma problemática maior e mais 

complexa, a da epistemologia da Comunicação.  

Dessa forma, a evolução do projeto inicial de cartografar o campo teórico, pelas 

próprias dificuldades conceituais que se apresentam, exigiu um trabalho de maior amplitude 

e densidade. Então além do trabalho quantitativo, de levantamento das teorias, também 

procuramos trabalhar certos temas capitais, tratando de marcar e analisar os 

posicionamentos dessas obras em relação a pontos capitais para a configuração do saber 

comunicacional. Nos servimos de uma “grade de leitura” para padronizar a investigação, 

que nada mais é que em um conjunto de “temas” sobre os quais passamos a buscar o 

posicionamento do autor em relação a eles. Cabe salientar que estes temas são retirados de 

uma leitura prévia (bem como de nossa experiência na matéria) e concernem assuntos e 

questões recorrentes que aparecem nos textos teóricos. Por exemplo: alguns traços 

característicos da área, como a diversidade teórica, as múltiplas interfaces (ou fronteiras) 

estabelecidas com outros saberes, a natureza interdisciplinar do saber comunicacional, a 

definição do objeto de estudo, a fundamentação teórica ou a complexidade do objeto de 

estudo. Todas interligadas e expondo diferentes facetas do problema geral de uma 

epistemologia da comunicação. Esse conjunto de temas, permite padronizar nossas leituras 

individuais, de forma a prepará-las para serem discutidas em grupo de estudo. Temos assim 

a possibilidade de fazer não somente o ajustamento das informações recolhidas, mas 

também de criar as bases para uma confrontação posterior entre os autores. Com esses 

procedimentos procuramos colocar em prática a técnica de análise de conteúdo, tanto no 

aspecto qualitativo, com a grade de leitura, quanto em seu aspecto quantitativo, trazendo 

informações a respeito do local, número de páginas, e porcentagem das referências às 

teorias citadas. Estes dados quantitativos estão sendo gerados de forma concomitante aos 

dados qualitativos, ainda que estes últimos exijam um esforço maior de padronização e um 
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trabalho cole tivo de discussão para chegarmos até eles. Outro ponto importante a ser 

destacado é que foi desenvolvido um modelo de ficha para recolher os dados e as 

discussões de cada obra analisada, além, é claro de facilitar a apresentação dos resultados 

do trabalho.   

Nos últimos meses nossos esforços estão concentrados nessa etapa, que conta 

atualmente com 9 obras já trabalhadas, mais 3 analisadas faltando integrá- las 6, num total 

estimado de 15 (o que pode variar segundo o desenvolvimento da primeira etapa). É preciso 

chamar a atenção para a dificuldade inicial de gerar e por em andamento estes instrumentos 

de análise, o que pegou muito tempo e esforço do grupo, bem como a grande diferença na 

dificuldade de análise dessas obras. Algumas podem ser lidas e fichadas em espaços curtos 

(uma ou duas semanas), sendo que outras, por não terem muita sistematicidade ou por seu 

volume, acabam exigindo muito mais tempo.  

 

Em relação a seu desenho, a pesquisa está estruturada em três etapas, que no seu 

todo, devem nos fornecer um panorama amplo do pensamento comunicacional: 

1) Fazer o levantamento do universo de teorias da comunicação empregadas no âmbito de 

influência de língua espanhola, deixando claro o que nossa área de conhecimento vem 

trabalhando como “teorias da comunicação”. Problema relacionado: Quais são as teorias 

da comunicação?   

2) Explicitar e discutir os critérios de seleção empregados para selecionar tais e tais teorias 

como pertencentes à área de comunicação (critério de pertinência). Problema relacionado: 

Porque estas teorias são consideradas teorias da comunicação? Qual o critério empregado 

para justificar sua seleção?  

3)Analisar criticamente as obras de teorias a partir de algumas questões fundamentais, 

extraídas da própria tematização encontrada nesses mesmos textos (como por exemplo, os 

problemas relacionados ao objeto de estudo, à interdisciplinaridade, à formação campo, à 

fragmentação teórica, etc.). Problema relacionado: Análise do estado da fundamentação 

epistemológica de nossa área.  

                                                 
6 São elas: Pineda de Alcáar, Migdalia –  Las Ciencias de la Comunicación a la luz del siglo XXI. EDILUZ, 
Editorial de la Universidad del Zulia. Maracaibo, 2004. Wolf, Mauro –  Los Efectos Sociales de los Media.  
Paidós.  Barcelona, 1994. Mattelart, A.; Mattelart, M. – Historia de las teorías de la Comunicación. Paidós, 
Barcelona, 1997.   
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Constituição do Corpus da Pesquisa  

A primeira tarefa foi buscar os livros de teorias da comunicação utilizados nas 

universidades de língua espanhola. Percorremos as bibliografias dos cursos de teorias atrás, 

sobretudo, de um tipo particular que classificamos como “teorografos”, ou seja, livros que 

não apenas se servem de teorias para analisar um determinado fenômeno, mas que têm 

como objeto as próprias teorias. Ao fornecerem uma visão panorâmica das tendências e 

escolas estas obras introduzem uma sistematização do campo teórico, dando-lhe forma na 

medida mesmo que o trazem à luz e que reconhecem aquelas teorias selecionadas como às 

principais teorias da área.  

Realizamos uma pesquisa sistemática nos sites  das universidades, começando pela 

Espanha, que se revelou um universo muito extenso, completado pelos países da América 

Latina, com destaque para México, Chile, Equador, Argentina, Venezuela. Primeiramente, 

recolhemos todas as obras de teorias da comunicação constantes nos programas de 

disciplinas dos cursos da área que têm alguma vinculação explícita ao ensino e 

sistematização das teorias da comunicação (exemplo: “Teorias da Comunicação”; 

“Sociologia da Comunicação”; “Introdução à Comunicação”...). Das 37 escolas de 

Comunicação pesquisadas, somente 10 instituições dispuseram programas de disciplinas de 

cursos de teorias da comunicação com referências bibliografias que geraram um total de 

327 obras diferentes. Desse conjunto retirou-se tudo o que não era de interesse da pesquisa 

(livros de teóricos, de metodologia, coletâneas, história, dicionários, fundamentos) 

deixando somente os teorografos ou compiladores de teorias da comunicação. Isto permitiu 

uma acentuada redução no número trabalhado, aproximadamente caindo para cerca de um 

quinto  do primeiro conjunto.  Como resultado tivemos 39 obras selecionadas. Os autores 

mais citados foram em ordem decrescente: McQuail & Windahl 1997, McQuail (1987), 

Wolf (1994, 1987), Baylor, (1986), DeFleur & Ball-Rokeach (1993), Moragas (1979), 

Benito (1973),  Saperas (1987, 1992, 1998), Moragas (1981), Martin Serrano (1982), 

Aranguren (1986), Abril, G. (1997) (a citação completa e a freqüência de ocorrência destas 

obras podem ser consultadas na tabela em anexo).  

Esta nova lista passou a receber um tratamento mais apurado. Aplicar, então, dois 

critérios para chegar a um número ainda mais reduzido, que nos permitisse uma análise 
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detalhada, de acordo com nossa intenção de passar em revista as principais teorias 

empregadas na formação dos profissionais, pesquisadores e mestres de nossa área:  

1) a freqüência com que apareciam nos programas de disciplinas;  

2) o reconhecimento que obtiveram da área.  

Este segundo critério funciona como um controle do primeiro. Sua aplicação implica 

o exame das bibliografias contidas nas próprias obras estudas, a citação pelos pares e a 

ajuda de autoridades reconhecidas na área de comunicação, que apontam os livros de 

teorias da comunicação que julgam mais importantes para uma visão do corpo teórico da 

área.   

O produto final dessas triagens sucessivas é um pequeno conjunto de obras de teorias 

que se encontram no cruzamento de critérios quantitativos e qualitativos, que designamos 

como o capital teórico de nosso domínio de conhecimento, em oposição ao patrimônio 

teórico, ou seja o conjunto total de obras produzidas nesta matéria. O capital teórico 

caracteriza, portanto, o conjunto de teorias mais imediatamente disponíveis (critério de 

acessibilidade, ou de disponibilidade dessas obras), bastante reconhecidas (critério de 

reconhecimento) e que indubitavelmente têm peso na formação teórica de nossa área.  

O tamanho reduzido, pretendemos chegar a 15 ou 20 obras, é compensado pela 

grande representatividade, e nos permite uma análise extremamente apurada de suas 

estruturas, propostas e principalmente, dos critérios que foram empregados para 

reconhecerem as teorias apresentadas como sendo teorias da comunicação.  

 

Principais resultados obtidos. 

Uma primeira conclusão diz respeito à própria condução da pesquisa. As realidades 

nacionais caracterizam diferentes cenários à investigação. Levando-se em conta as 

preocupações que norteiam a presente pesquisa, o universo de língua espanhola é marcado 

por uma distinção bastante clara entre Europa e América. A realidade latino-americana dos 

estudos de comunicação se mostrou bastante diferente daquela encontrada na Espanha, 

levando-nos a desenvolver um tratamento particularizado. Para o presente artigo nos 

concentramos apenas no caso espanhol, no qual estamos mais adiantados. A título de 

ilustração, citemos que na América Latina o elemento polít ico é muito relevante, marcando 

o estudo da comunicação de forma característica. Em poucas palavras, podemos dizer que 
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raríssimas obras assumem o perfil que trabalhamos (teorografos), já que grande parte dos 

professores e pesquisadores dessa região não ace ita a idéia de considerar a autonomia da 

comunicação como campo de estudos. Alguns chegam mesmo a rejeitar as obras dos 

teorografos. A idiossincrasia dos estudos latino-americanos nos levou, então, a adaptar 

nossos métodos, buscando levantar e analisar as discussões (geralmente expressa em 

artigos) que levam a estes autores a se afastar de qualquer tentativa de sistematização 

teórica da área de conhecimento. Por esta razão, a pesquisa dividiu-se em duas frentes 

diferenciadas, a fim de respeitar as características próprias de cada região.  

No tocante a seu desenvolvimento, à medida que vai se configurando o universo das 

teorias da comunicação empregados na Espanha, é possível avaliar a influência 

estadunidense e francesa, mas também constatar uma abundante produção autóctone, que 

apesar de toda sua idiossincrasia, não caracteriza uma ruptura com a produção teórica dos 

demais universos lingüísticos. Entre os problemas epistemológicos se destacam a discussão 

da diversidade do campo e a afirmação da complexidade do objeto. Vemos também uma 

oposição entre aqueles que buscam uma autonomia do saber comunicacional e outros, aqui 

também  muito mais numerosos, que acreditam que a comunicação seja apenas um campo 

de conhecimento, atravessado por diferentes saberes. A oposição entre uma concepção 

disciplinar e interdisciplinar do saber comunicacional, que se delineia com nítida precisão, 

parece sintetizar as discussões e posicionamentos epistemológicos, ainda que por vezes 

alguns autores dêem a falsa impressão de defenderem uma posição disciplinar (a 

comunicação como ciência).  Também parece claro que a grande maioria dos autores 

analisados até o momento esteja pronta a assumir a segunda posição.  

Este quadro geral do saber comunicacional no universo de língua espanhola nos 

permite situar o problema da seleção das teorias da comunicação pelos teorografos e pode 

explicar a ausência largamente constatada de critérios de seleção. Entendido como 

interdisciplinar o saber comunicacional é apenas um importador de teorias da comunicação, 

emprega as teorias de outras áreas de conhecimento. Esta é uma das hipóteses sobre a qual 

estamos trabalhando para entender esta falta de critérios. Por outro lado, a omissão de 

critérios de seleção, da parte dos teorografos, nos leva a trabalhar em sua explicitação. Não 

podendo localizar nenhum apontamento que nos leve às explicações sobre a seleção do 
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conjunto de teorias propostos em cada obra, nós passamos a tentar entender os critérios 

subjacentes que levaram a tais ou tais teorias.  

De forma sintética, as principais conclusões que têm se delineado até o presente são: 

Dados quantitativos:  

1. Foram analisados 9 livros e encontradas 72 teorias.  

2. Nenhuma teoria é comum a todos os autores.  

3. Apenas 6 teorias (8,3%) estão presentes em 2/3 dos autores (melhor 
marca). São elas: Dois estágios; esquema de Lasswell; teoria crítica (Escola 
de Frankfurt); teoria da informação; teoria hipodérmica; teoria funcionalista.  

4. Se fossem dispensadas as teorias que não foram efetivamente tratadas, 
mas apenas citadas (5 em 4 autores diferentes), este núcleo duro seria ainda 
mais reduzido, passando de 6 para 2 teorias: somente os Dois estágios e o 
Esquema de Lasswell seriam tratadas por 6 autores, o que faria passar de 
8,3% para 2,7% do universo teórico relativo a 2/3 dos autores.  

5. Se os dados recolhidos pudessem ser tomados como votos em uma 
eleição, a maioria dos autores (a soma das faixas 5/9 e 6/9 do quadro 1, em 
anexo) teria elegido 7 teorias (basta acrescentar McLuhan à lista do item 
anterior), o que representa 10% do universo levantado. Descontando-se as 
teorias apenas citadas, este índice caí para 2,7% e expressaria o percentual 
de teorias que conseguiriam ser eleitas pela maioria absoluta. 

6. Aumentando a faixa de autores (somando-se as faixas 4/9, 5/9 e 6/9) e 
tratando a maioria de forma não absoluta, mas aproximativa, haveria um 
acréscimo de mais 3 teorias (Agenda-setting, Escola de Birmingham, 
Modelo de Schramm), perfazendo um total de 10 teorias comuns pelo menos 
para 4 obras. Isto representa quase 14% do universo das teorias arroladas. 
Descontadas as teorias apenas citadas este índice cai pela metade, ou seja 
para 5 teorias, o que representa cerca de 7% do universo levantado seria 
eleito pela maioria aproximada.  

7. Quase 2/3 das teorias citadas não têm correspondência entre os pares 
(citadas apenas em 1 autor). Ou seja, são teorias apontadas como 
pertencentes ao campo da comunicação e que não encontram 
correspondência em nenhum outro dos autor, não sendo confirmadas como 
teorias da área.  

 

Interpretação de dados Qualitativos: 

1. Indiferença em relação à nomenclatura. Termos como teoria, modelo, 
paradigma, hipótese, escola, são empregados indistintamente para nomear as 
teorias.  

2. Pouco cuidado ou ausência de definição do conceito de comunicação.  
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3. Assim como acontece com o termo “comunicação”, muitos dos 
teorografos simplesmente não oferecem uma definição de “teoria”. Por vezes 
ela não é clara o bastante para que o leitor possa discernir certas expressões 
como designadoras de uma teoria ou como uma teoria pertencente ao campo 
comunicacional. Notamos que as teorias arroladas são designadas por 
diferentes nomes, sem qualquer precisão: teoria, modelo, paradigma, escola, 
hipótese...  

4. A convivência pacífica de vários critérios de seleção implícitos e 
misturados na mesma obra. As teorias são selecionadas ora por sua tradição 
ao campo (apontamentos sobre a origem do campo); ora por sua novidade 
(antigas versus recentes: “novas tendências em comunicação...” ), ou por 
região (América, Europa...); mas na maioria das vezes simplesmente por 
tratarem de um fenômeno comunicacional de qualquer ordem. Este aspecto é 
realmente preocupante, o fato dos teorografos não explicitarem  seus 
critérios, a ausência de discussões sobre como chegamos a estas teorias da 
comunicação, quer dizer, o que faz das teorias apresentadas “teorias da 
comunicação”, indica claramente a falta de preocupação com os critérios de 
pertinência das teorias em relação à área de conhecimento. Sintoma 
inequívoco do baixo grau de elaboração epistemológica e a pouca 
preocupação com a fundamentação do saber comunicacional.  

5. Isto sugere a hipótese de que a diversidade das teorias da comunicação, 
representada pela forte heterogeneidade dos conjuntos teóricos propostos nos 
livros de teorias da comunicação, pode ser conseqüência direta da polissemia 
do termo comunicação e conseqüentemente do objeto de estudo. Em outras 
palavras, mais do que uma característica epistemológica, a diversidade 
teórica pode ser resultante da falta de aprofundamento conceitual em relação 
à definição do conceito de comunicação. Isto levaria os autores a 
entendimentos muito diferenciados a respeito dos fenômenos e do objeto de 
estudo desse saber. O que resulta na geração de conjuntos teóricos 
indefinidos e pouco compatíveis entre si.  

6. Nenhum livro analisado apresentou sequer um critério para justificar a 
seleção das teorias apresentadas. A absoluta ausência de explicitação e de 
discussão dos critérios de seleção demonstra de forma inequívoca a pouca 
exigência em matéria de critérios de pertinência das teorias em relação à área 
da comunicação parecem sugerir que uma teoria é teoria da comunicação 
desde que apresente o termo “comunicação” em suas análises.   

 

Em relação à pergunta central deve ser observado, antes de tudo, a pouca 

sensibilidade para o problema. Nenhuma das obras consultadas comenta o resultado de 

outras do mesmo gênero, as citações de um autor em relação a outro incidem sobre aspectos 

das teorias analisadas, mas não sobre as diferenças entre a seleção de teorias. 

Conseqüentemente, não chegam a comparar e discutir as diferenças entre os conjuntos de 
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teorias selecionadas pelos pares. Esta indiferença em relação à discrepância das obras 

fundamentais, poderia ser explicada pelas seguintes razões:  

a) Segundo uma explicação interdisciplinar, ela seria fruto e ao mesmo tempo evidência da 

indomável diversidade da área  

b) Para a explicação cética, a diversidade teórica seria a evidência de que não se poderia ou 

pelo menos até o momento não se conseguiu alcançar uma sistematização do saber 

comunicacional. 

 

À primeira vista estas explicações são bastante convincentes, pois aparentemente 

contam com a força das evidências. Na verdade, o resultado de nossa investigação nos 

mostra uma realidade bem diferente. Ao verificar a forma como se constituiu o atual capital 

teórico da Comunicação, vemos que a dimensão epistemológica foi amplamente 

negligenciada. As parcas reflexões não correspondem ao rigor necessário à sua 

caracterização.  

Neste sentido, o fato mais relevante nem é propriamente a diversidade ou a falta de 

sistematização, mas a ausência de critérios para julgar a pertinência das teorias em relação à 

área, a total ausência de critérios para apontar como se chegou a eleger tal ou tal teoria 

como uma teoria da comunicação. A grande interrogação que se coloca ao comparar os 

diversos livros de teorias é justamente de se saber o que levou a cada um dos teorografos a 

entenderem e selecionarem tais e tais teorias como pertinentes ao campo comunicacional. 

Por que estas, mas não aquelas? De onde tiraram que tais ou tais teorias podem ou devem 

ser consideradas próprias a nossa área?  

Ao olhar mais de perto, vemos que nossos livros de teorias simplesmente esqueceram 

uma questão incontornável: o que faz dessa ou daquela teoria uma teoria da comunicação? 

Sem qualquer reflexão sobre o critério de pertinência, a seleção de teorias é praticamente 

uma escolha pessoal, geralmente paliada com a perspectiva de ser a mais ampla possível.   

 

Desse modo, vemos que as explicações cética e interdisciplinar ficam apenas na 

superficialidade do problema, pois tomam a diversidade como índice ou como um “estado 

de fato”, sem efetivamente verificar a matéria trabalhada como objeto de análise. Não 
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pretendemos dizer com isto que elas estariam totalmente desqualificadas, mas que não se 

encontram em melhores condições que a da posição disciplinar.  

É preciso ter-se em conta, que por não ter sido efetivamente tratada dentro dos 

parâmetros da dimensão epistemológica, a fundamentação disciplinar da Comunicação 

deveria merecer maior cuidado e atenção, seja no tocante a afirmações sobre a “natureza 

interdisciplinar da área” ou quanto à possibilidade de sua autonomia, por vezes afirmada de 

modo leviano. Também é preciso observar que somente a inviabilidade desse último 

projeto poderia fornecer os argumentos necessár ios à implementação da visão cética ou 

interdisciplinar, o que não tem sido tentado de modo sério.  

Então, um dos resultados mais expressivos, e com o qual gostaria de encerrar esta 

apresentação, é justamente a sugestão de que a idéia de diversidade teórica, a mais 

consolidada das poucas afirmações que se tornaram consensuais em nossa área, necessita 

de revisão e cuidado, já que ao que tudo indica está montada sob bases que se afastam de 

uma discussão argumentada e propriamente epistemológica do estado-da-arte.  

Paradoxalmente, a área de comunicação não encontrará sua fundamentação 

necessária sem a revisão de seu único consenso.   
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Quadro 1: Freqüência da Teoria por 
Autor 7 
  

% do tratamento da teoria em 
relação à obra 

O
co

rrê
nc

ia
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a 
 

te
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ia
/A

ut
or

 

Teorias 

Al
si

na
  

Be
ni

to
  

1) Dois estágios 0,9 2,2 
2) Esquema de Lasswell 4,9 3,4 
3) Teoria crítica (Escola de Frankfurt)  cit. - 
4) Teoria da informação (Teoria matemática) - - 
5) Teoria hipodérmica 1,3 - 

6/
9 

6) Teria funcionalista (Teoria dos usos e gratificações) cit. 1,4 

5/
9 7) McLuhan  - - 

8) Agenda-setting 0,4 - 
9) Escola de Birmingham (Teria cultural e crítica) - - 4/

9 
 

10) Modelo de Schramm 8 9 
11) Cibernética cit. 17,5 
12) Maletzke 10,2 7,8 
13) Modelo de Shannon 6,6 - 
14) Publicística 2,2 - 

3/
9 

 

15) Teoria autoritária, liberal, de responsabilidade social, soviética 0,9 - 
16) DeFleur 9 - 
17) Escola de Palo Alto - - 
18) Escola de Paris 2,2 - 
19) Espiral do silêncio 0,4 - 
20) Merton - - 
21) Modelo de Jackobson 8,9 - 
22) Modelos estruturalistas - - 
23) Newsmaking  1,8 - 
24) Técnica social de Fatorello 2,2 - 
25) Teoria da cultivação (Gerbner) - - 

2/
9 

 

26) Teoria dos efeitos 13,4 - 
27) Análise do conteúdo - - 
28) Apocalípticos-aristocráticos - - 
29) Catastrofismo - - 
30) Construção da realidade social - - 

1/
9 

31) Distanciamento (Information gap) - - 

                                                 
7  
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32) Escola de Annemberg - - 
33) Escola de Munique 1,1 - 
34) Escola de Toronto - - 
35) Escola de Yale (Hovland) - - 
36) Escola Finlandesa (Kaarle Nordenstreng e Tapio Varis) - - 
37) Esquema de Opotowsky 4,4 - 
38) Fundação Payne - - 
39) Integrados - - 
40) Knowledge gap 0,9 - 
41) Líderes de opinião 1,1 - 
42) Lingüística cit. - 
43) Marxismo - - 
44) Mecanicismo - - 
45) Modelo de recepção - - 
46) Modelo de transmissão - - 
47) Modelo de Westley-Mac Lean 4,4 - 
48) Modelo do sócio-semiótica 39,8 - 
49) Modelo publicitário - - 
50) Modelo ritual ou expressivo - - 
51) Modelo semiótico da Comunicação 9,7 - 
52) Modelos behavioristas - - 
53) Modelos dialético de Serrano - - 
54) Modelos dialéticos - - 
55) Modelos sistêmicos - - 
56) Moles 7,7 - 
57) Moralismo - - 
58) Morin (Teoria culturológica) - - 
59) Pan-comunicacionismo - - 
60) Quadro de Rao 4,4 - 
61) Quadros profissionais de Clausse 7,7 - 
62) Tecnologismo - - 
63) Tematização - - 
64) Teoria da modelagem - - 
65) Teoria da sociedade de informação - - 
66) Teoria das diferenças individuais - - 
67) Teoria das expectativas sociais - - 
68) Teoria das opiniões (Stoetzel) 1,1 - 
69) Teoria de dependência do sistema de mídia - - 
70) Teoria dos meios de comunicação e desenvolvimento - - 
71) Teoria político-econômica crítica - - 
72) Teoria soviético-comunista cit. - 
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Quadro 2.  Resumo e Interpretação do quadro 1 
 
 

Ocorrência 
da 

Teoria/Autor  
Quantidade Interpretação 

9/9 0 
8/9 0 
7/9 0 

    Nenhuma teoria é comum a todos 
os autores 

6/9 6 teorias  Apenas 8,2% das teorias estão 
presentes em 2/3 dos autores (melhor 

marca)  
5/9 1 teorias  
4/9 3 teorias  
3/9 5 teorias  
2/9 10 teorias  
1/9 48 teorias Quase 2/3 das teorias citadas não têm 

correspondência entre os pares 
 

A primeira coluna corresponde à primeira coluna do quadro 1, de modo que 
basta consultar a segunda coluna deste para conhecer o nome das teorias em cada faixa 
de distribuição. Por exemplo: Vejamos a freqüência 5/9. O quadro 2 aponta 1 teoria, isto 
significa que apenas 1 teoria é comum a 5 autores. Para conhecê-la basta consultar a 
segunda coluna do quadro 1, para sasber que se trata de Mcluhan.   
 
OBRAS ANALISADAS : BENITO, Angel –  Fundamentos de la teoría general de la 
información. Pirámide, Mardrid, 1982.  DEFLEUR, Melvin L. e BALL-ROKEACH, Sandra 
(1970, 1989) –  Teorias da Comunicação de Massa.  Jorge Zahar Editor.  Rio de 
Janeiro, 1993.  MCQUAIL, Denis (1983) –  Introducción a la teoría de la comunicación 
de masas.  Paidós.  Barcelona, 1994, (3ª edition revisada y ampliada). RODRIGO ALSINA, 
Miquel –  Los modelos de la Comunicación.  Editorial Tecnos.  Madrid, 1989. 
MORAGAS, Miguel de – Teorias de la Comunicación: investigationes sobre medios en 
América y Europa. Gustavo Gili, Barcelona, 1981. PARÉS I MAICAS, Manuel –  
Introducción a la comunicación social. Promociones y publicaciones universitarias. 
Barcelona, 1992, 344 p. MARTIN SERRANO, et alii –  Teoria de la comunicación: I. 
Epistemologia y analisis de la referencia. Vol. VIII de Cuadernos de la Comunicación. 
Universidad Complutense de Madri. Editor, A. Corazón. Madrid, 1982, 2ª edición 
revisada y ampliada.   TORRICO VILLABUENA, Erick R.– Comunicación 
latinoamericana: Caminos y evaluaciones. Universidad Andina Simón Bolivar. La Paz, 
1999. WOLF, Mauro –  Teorias da Comunicação.  Presença.  Lisboa, 1995.   
 


