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PRÓLOGO
PARECE QUE FUE AYER! 

 Josuel Mariano da Silva Hebenbrock1 / Alemanha

1 Possui graduação em comunicação social pela Universidade Católica de Pernambuco-Brasil (1997), 
mestrados em ciência política com habilidade em política internacional e em ciência da comunicação 
com habilidade em jornalismo investigativo pela Universitat Hamburg-Alemanha (2006), doutorado 
em comunicação social pela Universitat Pompeu Fabra-Espanha (2015). Tem experiências prática na área 
de comunicação visual, jornalismo impresso, comunicação política comparada, política internacional, 
conflitos internacionais e turismo.

Em vez da apresentação dos autores dos textos, que, a meu ver, não se faz 
necessário, pelo percorrido acadêmico e profissional de cada um, busco focar nos 
organizadores da obra, Volume II, Cenários Comunicacionais: novos diálogos, 
fazendo um breve prenúncio da participação dos mesmos. A frase Parece que fue 
ayer, retirada literalmente de um texto apresentado logo em seguida, no qual as 
colegas cubanas, sabiamente embasadas em Martin-Babeiro, apresentam o rádio 
como meio de transfusão, produção, recepção e apropriação, seguiu-me por toda 
a leitura da obra. Parece que fue ayer que conheci o professor Lawrenberg Silva 
em um ônibus no centro de Manaus, do qual me apropriei não apenas de sua 
amizade, mas também de seu conhecimento singular sobre a região amazônica 
e os movimentos folkcomunicacionais da baixada cuiabana. Parece que fue ayer 
que eu estive atento a uma mesa redonda sobre “Folkcomunicação na América 
Latina”, apresentada pelo professor Cristian Aguilar em Recife, como também 
Parece que fue ayer que me deparei com um texto do professor Élmano Ricarte, 
sobre as marcas culturais das festas populares no fotojornalismo. Como perceber-
mos, estes três Führer da comunicação não apenas se apropriam ou recepcionam, 
bem como produzem a Folkcomunicação. 

A obra aqui apresentada tem um fio condutor explícito que perpassa as três 
seções temáticas, os nove países apresentados e a gama de textos. Chamarei aqui 
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de “cataclismo político-social”, o qual não atingiu apenas as placas tectônicas do 
Chile, nem o cinturão andino da Colômbia, nem tão pouco causou apenas erup-
ção no Vulcão de Fogo na Guatemala, ou acionou apenas o furacão Matthew em 
Cuba. Observando o Brasil como o maior país da América Latina em extensão ter-
ritorial, vê-se que este “cataclismo político-social” atingiu, em cheio, do Amazonas 
ao pantanal mato-grossense, do sertão nordestino às serras gaúchas. Cruzando o 
Atlântico, a devastação continua, nem a região ibérica, no velho continente, con-
seguiu salvar-se. Como vimos, temos algo em comum, um cataclismo político-
-social, que traz em seu bojo a resistência cultural em relação aos processos de 
modernização neoliberal chilena, a prevenção da desnutrição crônica em Guate-
mala, a necessidade de apresentar o rádio sem esquecer o contexto social e histó-
rico em que se desenvolve o seu processo e a televisão municipal como potencial 
para o desenvolvimento local em Cuba. 

Na Colômbia, o Rap ainda busca sua autoafirmação nas raízes renascentes 
da Salsa. A Espanha busca através de movimentos dos indignados uma formação 
de partido político para fazer frente a defensores de uma elite. O problema das 
Pós-Fakes, apresentado por Portugal, fenômeno este amplamente disseminado 
em todo o mundo. O texto que nos chega dos Estados Unidos traz um problema 
que afeta a todos nós e nos faz uma pergunta: como lhe dar com o racismo estru-
tural? Ao olhar para o Brasil, penso na frase do Michel Maffesoli que, ao olhar 
para o Rio de Janeiro, pensa: “Brasil, caldeirão de pós-modernidade”. Os textos  
apresentados no apartado III referente ao Brasil vão desde a necessidade da 
abordagem do papel do Estado no fomento ao desenvolvimento, por meio de 
politicas públicas, partindo do conceito de indústrias culturais, passando pelo 
grito de respeito ao pensar a comunicação a partir da Amazônia, chegando a 
suplicar por um pedido de socorro das comunidades ciganas frente ao racismo, 
preconceito, a falta de um debate étnico-racial diante da pandemia. Neste texto, 
o autor deixa claro que a falta de políticas afirmativas para as minorias raciais 
não é apenas um problema brasileiro e sim mundial. Não podemos negar,  
se abster ou se acovardar diante deste “cataclismo político-social mundial”, até 
porque como afirma Castells, cada vez mais somos mais globais e digitais rom-
pendo com as tradicionais fronteiras terrestres, interconectando a metade dos 
lugares do mundo. Eis aqui a minha pergunta: e a outra metade? Quando os 
negros, os amazônicos, os ciganos, os indignados, os desnutridos, os invisíveis, 
os homossexuais vão ser conectados, entendidos, compreendidos, produzidos, 
recepcionados e apropriados?

Parece que fue ayer que eu estive sentado em um banco de faculdade do curso 
de comunicação, ardente por justiça, lutando por uma igualdade de raça, de 
gênero, de classes, etc. Hoje, percebo que estas mazelas sociais podem ser ame-
nizadas, ou pelo menos discutidas dentro das Universidades, dos seus cursos de 
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extensão, pois aí está o papel social destas e de nós como comunicólogos. Não 
devemos nos comportar como os Drones da festa da Cavalhada Pantaneira,  
a apenas a contemplar os problemas a distância. Não devemos nos apropriar 
da figura do Flâneur, do poeta Charles Baudelaire, o qual passeia para diferen-
tes direções da cidade, sem um destino aparente porque o que estamos vivendo 
hoje Parece que fue ayer!
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INTRODUÇÃO

 Cristian Yáñez Aguilar
 Élmano Ricarte
 Lawrenberg Advíncula da Silva

DESAFIOS DE COMUNICAR PARA INTEGRAR  
O MUNDO IBEROAMERICANO

O segundo volume da presente coletânea, intitulada “Cenários Comunicacio-
nais: Novos diálogos”, vem com a missão de enveredar em abordagens, caminhos 
e lugares de fala que apontem para uma rede afetuosa de experiências mais alter-
mundista. Isto é: mais situada próxima das chamadas epistemologias do Sul do 
sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, mas, vale frisar, também não 
indiferente aos paradigmas tradicionais e eurocêntricos de produção científica que 
persistem como basilares na maioria dos cursos de Comunicação. 

Podemos dizer que a coletânea nasce num momento sociopolítico conturbado, 
onde, se, de um lado uma onda ultraconservadora vai exercer influência política 
nos principais países da América, de outro, e, mais especificamente, a mídia pro-
fissional e tradicional, vai encontrar no fenômeno das fake news e na pós-verdade 
talvez as consequências mais devastadoras do seu declínio como ator político 
decisivo na sociedade contemporânea. Um cenário mais de simulacros, versões 
reapropriadas da realidade e ficções com vida própria e perigosas, que mais cedo 
ou mais tarde nos motivariam a pensar na qualidade orgânica das nossas redes 
de cooperação científica, em seu anseio de ultrapassar os muros da universidade. 

Já nas primeiras reuniões de desenho do livro, de sua organização de capítulos 
e seleção de colaboradores, nos demos conta que estávamos cada vez mais isolados 
enquanto atores sociais, como se confinados em bolhas invisíveis, assim capazes de 
nos engessar e nos alienar do lugar que devíamos e devemos ocupar no cotidiano 
informal das massas e multidões. Diante disso, vale destacar que a articulação  
demandou uma série de diálogos, primeiramente buscando compreender o con-
texto social e político por qual cada colaborador vivia, depois verificando em que 
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medida tais particularidades podiam e iriam constituir pontes para a construção 
de uma agenda de ideias, um projeto mais político do que acadêmico. 

Seja para os organizadores, seja para a maioria dos colaboradores, parece bas-
tante evidente que nunca a necessidade de se integrar e inteirar, assim entrelaçando 
heterogeneidades, alteridades, diferenças, ruídos comunicacionais e sociolínguis-
ticos, ficou tão imperativa para a sobrevivência do pensamento crítico e a defesa 
da Universidade Pública. Sem muita dificuldade, podemos dizer que essa obra se 
desenvolveu a partir de uma provocação fisiológica sobre o que demanda politi-
camente pesquisar Comunicação no âmbito das universidades em distintos loca-
lidades no universo ibero-americano. Uma provocação que foi sendo respondida 
gradativamente, e ainda está, cujos apontamentos nos levaram a uma pergunta 
capciosa: quantos de nós, pesquisadores, alunos e professores, assistimos adoecidos 
a um processo de obsolescência programada do pensar crítico e reflexivo das novas 
gerações?!? Uma obsolescência programada que passa pela desacreditação das prá-
ticas, dos atores e das instituições que sempre legitimaram o saber científico (…) 

Com colaborações advindas de 9 países, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador,  
Espanha, Estados Unidos, Guatemala e Portugal, a coletânea de texto reúne em 
seus 27 capítulos debates nos estudos de Comunicação que podem nos dar uma 
luz potente tanto para o que nos torna profissionais de Mídia mais sensíveis ao que 
demanda viver numa América Latina multicultural, quanto o que nos aproxima 
e nos distancia enquanto subjetividades de uma cultura midiática em constante 
movimento, senão percebida a partir de uma dinâmica de multiterritorialização 
simultaneamente comunitária e transnacional. 

Uma das intenções desse novo volume é o de verificar como a crise vivida pelo 
paradigma humano tende a nos oferecer importantes mapas noturnos para a gesta-
ção de novos quadros de referências e uma perspectiva mais endógena de reflexão 
da realidade social. Ou seja, trata-se de um campo de abordagens que suscitam o 
olhar da Comunicação como uma área estratégica tanto no ingresso do local ao 
imaginário global das indústrias criativas e das cidades-espetáculo da contempora-
neidade, quanto no fortalecimento das identidades coletivas locais em suas frentes 
de resistência ao capitalismo financeirizado, cada vez mais presente nas relações 
do cotidiano, por mais remotas que possam ser as comunidades. 

Em se tratando do cenário atual, onde a pandemia de covid-19 já dizimou 
mais de dois milhões de vidas em todo o planeta e os incêndios na Amazônia, 
Cerrado e Pantanal não afetam somente a fauna e flora, mas prejudicam a sobre-
vivência das próximas gerações: trazer o olhar da Comunicação sugere a aná-
lise de processos que ultrapassam o espaço sociotécnico das mídias, ao passo de 
implicar fatores relacionados ao sensorial, à percepção da realidade, à condição 
humana de se conectar e desconectar às mais distintas realidades, territorialida-
des, sensibilidades. 



CENÁRIOS COMUNICACIONAIS: NOVOS DIÁLOGOS | ESCENARIOS COMUNICACIONALES: NUEVOS DIÁLOGOS

21

Neste sentido, não há como não remetermos o debate a uma visão de comu-
nicação como sistema agenciador de sentidos, como algo que esboça novas car-
tografias e, a partir disso, tende a reorganizar o nosso mundo. Uma visão que vai 
dialogar com uma tradição de estudos que vai ver os processos midiáticos como 
sociais e extremamente ligados à capacidade da sociedade se reinventar e atribuir 
novas feituras às formas de produção de subjetividade, de sociabilidades – por mais 
efêmeras que sejam. O que torna imprescindível a comunicação na pandemia e 
diante das queimadas para além da função básica de informar e gerar consciên-
cias, uma vez que, enquanto organizadora da realidade, evidencia sua importância 
na maneira como a sociedade afetada, transtornada, vai se reorganizar e se mobi-
lizar na prevenção ao vírus e no combate aos incêndios florestais em curso desde 
o primeiro semestre de 2020.

Ao todo, a coletânea se organiza em 3 seções temáticas: 1) A América Latina 
e seus diversos Territórios Comunicacionais, 2) A Comunicação para Além do 
Atlântico: Dilemas Contemporâneos do Mundo Ibérico, 3) O Brasil-Continente 
e suas singularidades Comunicacionais. Além disso, há uma Nota Histórica sobre 
a Imprensa na América, resultado de pesquisa de alunos de instituições de Brasil, 
Chile e Colômbia, e onde constam registros pioneiros de periódicos em diversos 
países, conforme a data de fundação. 

Tenham todos uma boa leitura.
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INTRODUCCIÓN

 Cristian Yáñez Aguilar
 Élmano Ricarte
 Lawrenberg Advíncula da Silva

DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN PARA INTEGRAR  
EL MUNDO IBEROAMERICANO

El segundo volumen de la presente colección titulada “Escenarios Comunica-
cionales: Nuevos diálogos”, tiene la misión de embarcarse en abordajes, caminos 
y lugares de habla que apunten hacia una red afectuosa de experiencias más alter-
mundista. Esto último quiere decir: situada más próxima de las llamadas episte-
mologias del Sur del sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, eso sí, vale 
la pena enfatizar, ello no implica ser indiferentes a los paradigmas tradicionales 
y eurocéntricos de producción científica que persisten como fundamentales en la 
mayoría de los cursos de Comunicación. 

Podemos decir que la colección nace en un momento sociopolítico preocupante, 
por un lado la ola ultraconservadora ejerce influencia política en los principales 
países de América y, por otro – más especificamente- los medios profesionales y 
tradicionales encuentran en el fenómeno de las fake news y en la posverdad tal vez 
las consecuencias más devastadoras de su declive como actores políticos decisivos 
en la sociedad contemporánea. Un escenario de simulacros, versiones reapropia-
das de relaciones y ficciones con vida propia y peligros que, tarde o temprano, 
nos motivarán a pensar en la cualidad orgánica de nuestras redes de cooperación 
científica, en sus ansias de traspasar los muros de la universidad. 

Ya en las primeras reuniones de diseño del libro, de su organización de capí-
tulos y selección de colaboradoras/res, nos dimos cuenta que estábamos cada vez 
más aislados en cuanto actores sociales, casi como confinados en burbujas insivi-
bles, enyesados y alienados del lugar que debíamos y debemos ocupar en el coti-
diano informal de las masas y multitudes. Frente a eso vale la pena destacar que 
la articulación demandó una serie de diálogos, primero buscando comprender el 
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contexto social y político por el cual cada colaborador pasaba, después verificando 
en qué medida tales particularidades podían e irían a constituir puentes para la 
construcción de una agenda de ideas, en un proyecto más político que académico.

Sea para los organizadores o para la mayoría de las y los colaboradores, parece 
evidente que nunca la necesidad de integrar y aprender -entrelazando así hetero-
geneidades, alteridades, diferencias, ruidos comunicacionales y sociolinguísticos- 
fue tan imperativa para la sobrevivencia del pensamento crítico y la defensa de la 
Universidad Pública. Sin mucha dificultad, podemos decir que esa obra se desar-
rolló a partir de una provocación fisiológica sobre lo que demanda políticamente 
investigar Comunicacion en el ámbito de las universidades en distintas localida-
des del universo ibero-americano. Una provocacón que fue siendo respondida gra-
dualmente y, todavia lo está, cuyos apuntes nos llevaron a una pregunta capciosa: 
¿cuantos de nosotres, investigadoras e investigadores, estudiantes y docentes, asis-
timos adolecidos a un proceso de obsolecencia programada del pensar crítico y 
reflexivo de las nuevas generaciones? Una obsolecencia programada que pasa por 
el descrédito de las prácticas de actores y de las instituciones que siempre legiti-
maron el saber científico.

Con colaboradoras y colaboradores provenientes de 9 países, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y Portugal, 
la colección de textos reúne en sus 27 textos, debates en los Estudios de Comuni-
cación que pueden dar una luz potente tanto para tornarnos profesionales de los 
Medios más sensibles ante lo que demanda vivir en una América Latina multicul-
tural, donde mucho de lo que nos aproxima y nos distancia como subjetividades 
de una cultura mediática en constante movimento, es percebido a partir de una 
dinámica de multiterritorialización simultaneamente comunitária y transnacional. 

Una de las intenciones de este nuevo volumen es la de verificar cómo la cri-
sis vivida por el paradigma humano tiende a ofrecernos importantes mapas noc-
turnos para la gestación de nuevos cuadros de referencias y una perspectiva más 
endógena de reflexión de la realidad social. Es decir, se trata de un campo de abor-
dajes que suscitan un mirar la Comunicación como una tarea estratégica tanto 
en el ingreso de lo local al imaginário global de las industrias creativas y de las 
ciudades-espectáculo de la contemporaneidad, como en el fortalecimientos de las 
identidades colectivas locales en sus frentes de resistencia al capitalismo finan-
ciero, cada vez más presente en las relaciones de lo cotidiano, por más remotas 
que puedan ser las comunidades. 

Tratándose del escenario actual, donde la pandemia del covid-19, ya diezmó 
más de dos milliones de vidas en todo el planeta y los incendios en la Amazonía, 
Cerrado y Pantanal no afectan solamente la fauna y flora, sino la sobrevivencia 
de las próximas generaciones: la mirada de la Comunicación sugiere para el aná-
lisis de procesos que traspasan el espacio sociotécnico de los médios, e implican 
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factores relacionados a lo sensorial, la percepción de la realidad, la condición 
humana de conectar y desconectar las más distintas realidades, territorialidades 
y sensibilidades. 

En este sentido, no hay cómo no remitirnos al debate de una visión de la comu-
nicación como sistema agenciador de sentidos, como algo que esboza nuevas car-
tografias y, a partir de eso, tiende a reorganizar nuestro mundo. Una visión que 
dialogará con una tradición de estudios que va a mirar los procesos mediáticos 
como sociales y extremadamente ligados a la capacidad de la sociedad de rein-
ventar y atribuir nuevas andanzas a las formas de producción de subjetividade y 
sociabilidades, por más efímeras que estas sean. Lo que torna imprescindible a la 
comunicación en la pandemia es, además de la función básica de la informar y 
generar conciencias, organizar la realidad, lo que evidencia su importancia en la 
manera en que la sociedade afectada y transformada, se va a reorganizar y movi-
lizar en la prevención del virus y el combate a los incendios forestales en curso 
desde el primer semestre de 2020. 

La colección se organiza en 3 secciones temáticas: 1) América Latina y sus 
diversos Territorios Comunicacionales, 2) La Comunicación más allá del Atlán-
tico: dilemas contemporános del Mundo Ibérico, 3) El Brasil-Continente y sus 
singularidades comunicacionales. Además de eso, hay una nota histórica sobre 
la prensa en América, resultado de una búsqueda de estudiantes de instituciones 
de Brasil, Chile y Colombia, donde constan registros pioneros de periódicos en 
diversos territorios y países conforme la fecha de fundación. 

¡Que tengan una buena lectura todos!




