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PREFÁCIO 

Este livro surge no final da década de 70, período em que, na 
América Latina, testemunhou-se um processo de tomada de cons-
ciência acerca do problema da comunicação. Freqüentemente vale 
a pena olhar para trás, pois isto nos confere a perspectiva histórica 
do "que somos" e "para onde vamos". No início da década, encon-
trávamo-nos em pleno processo de luta pela democracia, criando 
com o povo novas formas e perspectivas de ação política e social, 
mais justas e participativas. E isto nos colocava o problema crucial 
da identidade cultural do continente, afetada pela presença de uma 
realidade alienígena nos meios de comunicação. 

A constatação do imenso caudal informativo que cruza nossas 
fronteiras ao mesmo tempo em que o silêncio e a distorção sufocam 
o contato entre os países da América Latina; a evidência de uma te-
levisão com seus horários cada vez mais tomados por programas 
produzidos em outras realidades culturais, com problemas distintos 
dos nossos; a penet/ação de revistas e histórias em quadrinhos para 
mulheres, jovens e crianças, produzidas e distribuídas no contexto 
de um processo mercantil transnacional - tudo isso colocou uma sé-
rie de questões para pesquisadores e políticos sensíveis ao destino 
de suas pátrias. 

Quem decide sobre o tipo de comunicação que circula na Amé-
rica Latina? Quem detém o poder de informar, de editar, de selecio-
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nar programas, de imprimir tal ou qual revista, de promover tal fil-
me ou converter em personalidade tal ou qual figura? Quem é res-
ponsável pela publicidade presente em todo os nossos meios de 
comunicação, para que se faz e por que não há outra forma de sus-
tentar a atividade comunicacional? Hm suma, todas as perguntas 
poderiam ser resumidas numa só: quem domina e quem é domina-
do no campo da comunicação? 

Essa questão surgiu em meio a outras, todas elas formuladas 
com o fito de delinear as características de uma dependência econô-
mica e social que marcava - e ainda marca - o padrão de desenvol-
vimento dominante na estrutura latino-americana. Tanto neste 
continente como nos novos países da África e Ásia, foram amadu-
recendo um pensamento e uma atitude de denúncia contra uma in-
justa distribuição da riqueza, do trabalho e do desenvolvimento a 
nível mundial. Surgiu a noção de que assistíamos à expansão de 
uma nova forma de colonialismo. Este neocolonialismo prescindia 
da dominação política direta, na medida em que contava com no-
vos instrumentos e realidades depressivas. Para amplos setores dos 
países periféricos, evidenciou-se o caráter e a magnitude da influên-
cia das corporações transnacionais, de suas estratégias e formas de 
expansão, os quais vieram a conferir ao capitalismo um novo mo-
delo de desenvolvimento. E, nesta etapa, o problema da comunica-
ção e da cultura adquiriu uma feição distinta. Aprendemos que, prin-
cipalmente na América Latina, os sistemas de comunicação faziam 
parte de um todo. Em decorrência disto, sempre que se iniciava um 
processo de mudança, os setores afetados tomavam imediatamente 
em suas mãos o controle ideológico dos meios de comunicação a 
fim de integrá-los numa estratégia maior de contra-ataque. Cria-
vam assim as condições para a desestabilização dos regimes com-
prometidos com a transformação. Neste particular, as experiências 
vivenciadas pela América Latina durante a última década são bas-
tante eloqüentes. Por outro lado, ficou claro que a penetração capi-
talista transnacional se articula com a ação dos sistemas informati-
vos. Estes criam o meio-ambiente cultural conformador de um siste-
ma de vida, de um estilo de ser e relacionar-se em sociedade. Impul-
sionam o consumo como meta principal e inculcam a concepção de 
um cidadão tipicamente adequado à "civilização consumista" que 
se expande através de todas as fronteiras. 

Atribuir tais características ao fenômeno comunicacional im-
plica uma denúncia candente, e para concretizá-la são necessárias 
as inevitáveis provas. Daí o valor fundamental deste livro. Ao lon-
go de suas páginas vai tomando forma o caráter dependente de 

nossa estrutura de comunicações, com uma clareza e apoio docu-
mental raros em trabalhos publicados na América Latina. Os seto-
res proprietários dos meios de comunicação, estreitamente vincula-' 
dos aos círculos de poder econômico em nossos países, aceitaram 
uma relação de dominação com o centro transnacional, e nos meios 
de comunicação sob seu comando esta dominação tornou-se algo 
palpável, quantificável, real. Esta situação de dependência se inten-
sificou ao longo da década de 70, reforçando a necessidade de rever 
sua origem, sua estrutura e suas conseqüências para os diversos se-
tores da sociedade latino-americana. Tornou-se indispensável esta-
belecer políticas mais consentâneas com uma outra concepção de 
comunicação, que se integre ao esforço de diálogo e busca conjunta 
empreendidos por um povo em prol da transformação de suas estru-
turas de desenvolvimento e formas de vida. 

O esforço analítico empreendido por Elizabeth Fox de Cardo-
na e Luis Ramiro Beltrán constitui uma contribuição fundamental 
aos argumentos favoráveis a uma nova realidade informativa em 
nosso continente, consonante com as aspirações dos povos do Ter-
ceiro Mundo à criação de uma nova ordem mundial no campo das 
comunicações. 

O presente trabalho aponta as características assumidas por 
esta "comunicação dominada" ao mesmo tempo em que denuncia 
quem são os poderes dominantes no setor. Trata-se, em essência, da 
comprovação das formas e maneiras de agir que caracterizam a 
"velha ordem" informativa. Uma ordem conservadora e retrógra-
da. A leitura das páginas deste livro permite-nos tomar consciência 
e ver com clareza a inter-relação entre um sistema e a necessidade 
de sua transformação. Enquanto a comunicação permanecer como 
área controlada por uma potência, a América Latina não logrará 
tornar-se um continente independente habitado por homens e mu-
lheres autenticamente livres. 

F E R N A N D O REYES MATTA 
Diretor 

Divisão de Estudos da Comunicação 
/ 

13 



INTRODUÇÃO 

O monopólio da informação, tanto por parte 
dos governos como por parte de interesses pri-
vados, favorece o uso arbitrário dos meios de 
comunicação e permite a manipulação de men-
sagens consonantes com interesses setoriais. Ê 
particularmente grave a manipulação informa-
tiva exercida pelas empresas e interesses trans-
nacionais sobie nossos países. 
A programação, em grande parte estrangeira, 
produz uma transculturação não participativa 
e destruidora dos valores autóctones; o sistema 
publicitário e o uso abusivo do esporte, en-
quanto fator de escapismo, os t ransformam em 
fontes de alienação; seu impacto massivo e 
compulsivo leva à atomização e desintegração 
da comunidade familiar. 
Os meios de comunicação social converteram-
se em veículo de propaganda do materialismo 

/ reinante, pragmático e consumista, cr iando em 
nosso povo falsas expectativas, necessidades 
fictícias, graves frustrações e um afã competiti-
vo malsào. 

II! Conferência do C E L A M , 
Puebla, 1979 
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A década de 70 transformou a comunicação num tema de dis-
cussão pública e generalizada. Converteu-se ela num assunto crucial 
enfrentado por diversos foros em muitas partes do mundo, sobre-
tudo nos países menos desenvolvidos. Particularmente nos últimos 
três anos, a comunicação foi objeto de discussões freqüentemente 
acaloradas, tanto no plano internacional como no nacional, envol-
vendo desde círculos acadêmicos até corpos legislativos. 

N o cerne do debate, confrontam-se percepções consideravel-
mente opostas da comunicação e do seu papel na sociedade e no de-
senvolvimento das nações: de um lado, aqueles que desejam conser-
var a comunicação tal como vem sendo entendida e praticada du-
rante anos, já que não vêem nela quase nada de censurável; de ou-
tro, os que pretendem transformá-la de maneira significativa. 

Conceitos tradicionais de comunicação que durante muitos 
anos permaneceram intactos são agora questionados. As institui-
ções de produção, capacitação e pesquisa em comunicação estão 
agora revendo suas tradicionais orientações. A estrutura, as opera-
ções, o financiarríento e a influência dos meios de comunicação de 
massas passam a ser avaliados criticamente. A definição de notícia 
imposta pelos Estados Unidos já não é aceita universalmente. 
Também são submetidos à revisão os conceitos clássicos de liberda-
de de informação e direitos da comunicação. A concepção da pró-
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pr ia n a t u r e z a d o p roces so de c o m u n i c a ç ã o acha - se s u b m e t i d a a 
u m a aná l i se sér ia . D e f e n d e - s e a n e c e s s i d a d e de es tabe lecer po l í t i cas 
e p l a n o s gera i s de c o m u n i c a ç ã o , n u m e n f o q u e d i a m e t r a l m e n t e 
o p o s t o a o p r o v e r b i a l laissez-faire. C o m e ç a - s e a an t eve r os c o n t o r -
n o s de u m a " n o v a o r d e m i n f o r m a t i v a i n t e r n a c i o n a l " . 

E m s u m a , a c o m u n i c a ç ã o já n ã o é um lago c o m águas t r a n q ü i -
las. C o n v e r t e u - s e - no dizer de H e r b e r t Schi l ler . ana l i s ta no r t e -
a m e r i c a n o - em " u m a n o v a a r e n a de lu ta s o c i a l " , em um c a m p o de 
c o n f l i t o m a i o r . 

Não poucas vezes, os contendores recorrem a expressões co 
vocabulário estratégico - consignas, lemas - que condensam suas 
posições ao mesmo tempo em que servem como armas rápidas e efi-
cazes. Com efeito, suas idéias se comprimem de tal forma nas con-
signas, que estas dificilmente podem ser utilizadas como instrumen-
tos a serviço da razão. A finalidade das frases de efeito é produzir 
reações rápidas e uniformes - de natureza quase instintiva. Atuam, 
portanto, como agentes de emoções e preconceitos dogmáticos, ex-
cluindo o diálogo sensato e favorecendo o monólogo agressivo. 
Precisamente ali - em sua capacidade de bloquear a comunicação 
racional - é que reside sua utilidade para a guerra, o ato mais irra-
cional das coletividades humanas. 

Mas é possível empregar expressões como "dominação cultu-
ral" e "fluxo bidirecional" como frases de campanha? Se são usa-
das separadamente como ágeis adjetivos ou rótulos vazios, podem 
muito bem ser tomadas como tais. sobretudo quando visam a uma 
finalidade pejorativa. Porém, se atuam como símbolos "taquigráfi-
cos" que denotam a essência de fenómenos passíveis de serem obje-
to de uma verificação sistemática, então não há como considerá-las 
meros "gritos de guerra" ou estereótipos demagógicos. 

Com efeito, o termo "dominação culturaI" denota um processo 
verificável de influência social mediante o qual uma nação impõe a ou-
tros países seu conjunto de crença, valores, conhecimentos e normas 
de comportamento, assim como seu estilo geral de vida.1 E o termo 

1 Um sumário amplo c recente da literatura sobre o conceito, devotando especial 
a tenção à América Latina, foi realizado por Burton e Franco. Entre os que trabalha-
ram com um conceito comparável, incluem-se 0 'Br íen e Dagnino. Com seu livro 
sobre comunicação e cultura de massas, o venezuelano Antonio Pasquali tornou-se 
um dos pioneiros deste campo de estudo na América Latina Mais recentemente. Ar-
mand Mattelar t . especialista belga que pesquisou e lecionou na área de comunicação 
no Chile durante muitos anos. prestou uma contribuição ainda maior. Out ro partici-
pante solitário neste debate é o argentino Eliseo Verón Silva. Corradi e Acosta pro-
duziram algumas análises específicas. Também se destacam nesta literatura os infor-
18 

"Jluxo bidirecional" se rejere a um processo igualmente comprovável 
de comunicação social caracterizado por um intercâmbio equilibrado 
de mensagens entre as partes interessadas. 

O presente livro reúne boa parte das informações levantadas 
pela verificação sistemática do fenômeno da comunicação na Amé-
rica Latina e sua relação com os Estados Unidos. Desta maneira, 
com base em ampla evidência documental, sustenta-se que a Améri-
ca Latina está submetida à dominação cultural norte-americana -
na qual a comunicação desempenha um papel decisivo - e que, ao 
mesmo tempo, não existe um fiuxo de informações equilibrado nos 
dois sentidos entre esta região e aquele país. 

O primeiro capítulo enfoca a dominação geral dos Estados 
Unidos sobre a América Latina, apresentando um quadro resumi-
do da dominação através da comunicação. Inclui também as ativi-
dades políticas do governo norte-americano nos meios de comuni-
cação da região. Os segundo e terceiro capítulos apresentam infor-
mações acerca da dominação que as agências noticiosas, a televi-
são, a publicidade, o cinema e as revistas, exercem sobre a América 
Latina. Incluem ainda informações quantitativas sobre o volume 
de sua influência e qualitativas sobre o conteúdo e direção da mes-
ma. O quarto capítulo explora em profundidade o fenômeno da do-
minação através do conteúdo da televisão. No quinto, é apresenta-
do um estudo de caso da influência dos Estados Unidos na televisão 
colombiana. Finalmente, no sexto capítulo são apresentadas as 
conclusões gerais do livro e uma resenha sumária dos esforços em-
preendidos na região no sentido de formular políticas de comunica-
ção que façam frente à dominação dos meios de comunicação. 

Em seguida, são abordadas em detalhe as reuniões que deram 
origem aos documentos compilados no presente volume, bem como 
reproduções parciais ou totais dos mesmos. 

O primeiro capítulo inclui parte do ensaio de Luis Ramiro Bel-
trán, "Communication between the USA and Latin America: A 
case of cultural domination", apresentado à "World Media Confe-
rence on the Future of the Free Press", Nova York, 19-22 de ou-

mes finais de duas cwi fere n cias intergovernamentais latino-americanas e do Caribe 
patrocinada?*pela U N E S C O , uma sobre comunicação (Costa Rica) e outra sobre 
cultura (Colômbia), com a finalidade de estabelecer bases para a formulação de polí-
ticas nestes dois campos Dentre os analistas norte-americanos que t rataram este te-
ma, destaca-se Herbert Schiller Na América Latina, a Editorial Nueva Imagen (Mé-
xico) publica a revista Comunicación y Cultura, cujos primeiros números foram dedi-
cados ao Chile, Argentina e México. 
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tubro de 1978, patrocinado por The News World. O texto Foi poste-
riormente publicado em espanhol na Revista de la Asociación Lati-
noamericana de Periodistas para el Desarrollo, AL A C O D E , a n o 1, 
n? 2, de maio de 1979, com o título "Un caso de dominación cultu-
ral". 

O segundo, terceiro e sexto capítulos contêm excertos do arti-
go de Luis Ramiro Beltrán e Elizabeth Fox de Cardona, "Latin 
America and lhe U.S.: Flaws in the free flow of information", apre-
sentado à "Conference on Fair Communication Policy for the In-
ternational Exchange of Information", Honolulu, Havaí, 29 de 
março-3 de abril de 1976. O informe desta conferência foi editado 
por Jim Richstad sob o título "New perspectives in international 
communication: A report" e publicado pelo East-West Center, East-
West Communication Institute, Honolulu, Havaí, 1977. A versão 
em espanhol, intitulada "La influencia de los Estados Unidos en la 
comunicación masiva en America Latina: desequilíbrio en el flujo 
de información", foi apresentada ao seminário "La radio y. la tele-
visión", realizado em La Catalina, San José, Costa Rica, entre 26 e 
30 de abril de 1976, sob os auspícios do Centro Internacional de Es-
tudos de Comunicação para a América Latina (CIESPAL) e do 
Centro de Estudos Democráticos para a América Latina (CEDAL). 
Foi também publicado com o título "Latin America and the United 
States: Flaws in the free flow of information", na obra editada por 
Kaarle Nordenstreng, "National sovereigrity and international 
communication: A study of new problems in cross-border commu-
nications", Norwood, N.J., Ablex, 1978. Uma versão resumida em 
espanhol, "La influencia dei flujo de noticias", foi publicada pelo 
Instituto Latino-americano de Estudos Transnacionais (1LET) em La 
noticia internacional, 1977. Em português, publicou-se outra versão, 
"A influência dos Estados Unidos na comunicação de massa da 
América Latina: desequilíbrio no fluxo de informação", incluída na 
obra de Jorge Werthein, Meios de comunicação: realidade e mito, 
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1979. 

() quarto capítulo corresponde ao documento "TV etchings in 
the minds of Lalin Americans: Conservatism, materialism and con-
iormism", apresentado por Luis Ramiro Beltrán à "General As-
sembly and Scientific Conference of the International Association 
oi Mass Communication Research, lOth", 30 de agoslo-4 de se-
tembro de 1976, realizada na Universidade de Leicester, Inglaterra. 
Reproduções de seu texto apareceram integral ou parcialmente nas 
seguintes publicações: Gazette, vol. 24, n? 1, 1978, com o título ori-
ginal em inglês; British Film Institute, Londres, Television Mono-

138 graph 09, com o título "Made in USA: Facts and figures (from TV 
etchings in the minds of Latin Americans: Conservatism, materialism 
and conformism)"; CIID Informa, vol. 7, n* 3, 1978, com o título 
"La TV en Latinoamerica: qué valores inculca?" 

O quinto capítulo baseia-se parcialmente nos trabalhos de Eli-
zabeth Fox de Cardona, "U.S. television industry and the develop-
ment of TV in Latin America: The Colombian case" (Tese para 
obtenção do título de "Master of Arts"); e "Broadcasting in Co-
lombia: Communication structure and regulatory frames". 

Os autores expressam seu reconhecimento ao Instituto Latino-
Americano de Estudos Transnacionais pela oportunidade de reunir 
nesta obra os trabalhos anteriores, acompanhados de novas refle-
xões, e apresentar este livro como contribuição à nova ordem infor-
mativa internacional. 

Agradecem também a Guillermo Isaza e Nohora Olaya, pela 
assistência prestada na elaboração da bibliografia e confrontação 
desta com o texto, e a Deyanira Torres pelo trabalho de datilogra-
fia. 

/ 
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I. A D O M I N A Ç Ã O DOS ESTADOS U N I D O S 
SOBRE A AMÉRICA LATINA: 

ASPECTOS GERAIS E " C O M U N I C A C I O N A I S " 

A capacidade de determinar, dirigir e selecio-
nar informação pode transformar-se numa 
fonte de poder comparável aos grandes recur-
sos naturais, tecnológicos e econômicos. 

WILBUR S C H R A M M 

(...) Seria ainda pior incorrer em qualquer ilu-
são sobre a coexistência entre a verdadeira de-
mocracia e a propaganda. 

J A C Q U E S E L L U L 
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A palavra "imperialismo" designa a relação internacional na 
qual um país forte, metropolitano e central - um "império" - exer-
ce domínio sobre os países fracos e periféricos, reduzidos à condi-
ção de suas "colônias". 

Faz mais de um século e meio que os países que hoje formam a 
América Latina deixaram de ser, através de uma guerra de indepen-
dência política, colônias dos impérios espanhol e português. 

Em lugar disso, pelo menos durante o presente século, estes 
países encontram-se submetidos à influência dominante dos Esta-
dos Unidos; a semelhança com as condições coloniais é tal que a re-
lação se identifica como de "neocolonialismo". 

Pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, esta si-
tuação tem sido documentada por numerosos estudos realizados 
não apenas por pesquisadores latino-americanos, mas também por 
organismos internacionais de desenvolvimento e mesmo por al-
guns estudiosos norte-americanos. 2 A comprovação empírica pro-
porcionou evidências tão sólidas e abundantes que não é necessário 
apresentar aqui uma listagem de dados demonstrativos. Afirmações 

2 Ver, por exemplo, os que aparecem em Bonilla e Girling e Cockrof t , Frank e 
Johnson. 
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sintéticas serão suficientes para descrever a essência da situação, in-
felizmente muito pouco conhecida nos Estados Unidos. 
1. Imperialismo econômico 

O aspecto mais evidente da dominação "imperial" dos Estados 
Unidos sobre a América Latina é o econômico. Os EEUU estrutu-
raram, e mantêm firmemente, uma situação de intercâmbio econô-
mico com a América Latina caracterizada por enormes desigualda-
des. O país mantém o conjunto da região essencialmente como uma 
fonte de matérias-primas e um mercado cativo para seus produtos 
manufaturados. A América Latina é obrigada a vender suas maté-
rias-primas a baixos preços para os Estados Unidos, ao mesmo 
tempo em que tem de pagar caro pela importação de manufatura-
dos norte-americanos. Em conseqüência, existe um desequilíbrio 
comercial crônico determinando um déficit orçamentário sempre 
crescente, o que afeta gravemente os planos e ações de desenvolvi-
mento. 

Para fazer frente a esta perene desvantagem, os países da região 
contraem no exterior, sobretudo junto aos Estados Unidos, dívidas 
de grande magnitude e na maioria das vezes só conseguem obter 
empréstimos a curto prazo com elevadas taxas de juros. 

Ademais, os EEUU impõem elevadas tarifas e outras restri-
ções às exportações latino-americanas que entram em seu território, 
ao mesmo tempo em que exigem tarifas baixas e nenhuma restrição 
aos produtos norte-americanos exportados para a América Latina. 

Finalmente, os Estados Unidos obtêm na América Latina lu-
cros desmesuradamente altos sobre investimentos de capital e taxas 
de repatriação do mesmo, ao passo que proporcionam ao continen-
te uma ajuda financeira de pequena expressão e com onerosas con-
dições políticas e comerciais. 

2. Imperialismo político 
O controle político - isto é, o poder de influir na tomada de de-

cisões sobre assuntos do interesse público - é indispensável para a 
manutenção deste injusto padrão de relações econômicas. Aberta-
mente ou em segredo, pacificamente ou não, os Estados Unidos 
exercem este controle na América Latina de forma avassaladora. 
Muitas das principais decisões políticas que afetam a vida nesta 
parte do mundo são conseqüência direta de decisões tomadas unila-
teralmente nos Estados Unidos, seja pelo governo, seja por interes-
ses privados transnacionais. E outras que se tomam na América La-
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tina resultam, mais ou menos diretamente, de pressões dos Estados 
Unidos. 

Com muito poucas exceções, os Estados Unidos têm-se coloca-
do tradicionalmente ao lado de governos conservadores e autoritá-
rios, militares ou civis, da América Latina, que asseguram a conti-
nuidade de sua dominação. Invariavelmente, os Éstados Unidos 
também têm-se oposto a todas as tentativas de mudança social, eco-
nômica ou política, formuladas em nosso continente com vistas à 
sua emancipação. Ao considerar indiscriminadamente todos estes 
movimentos como uma ameaça do totalitarismo comunista à de-
mocracia, os Estados Unidos têm agido no sentido de miná-los e 
desacreditá-los, ao mesmo tempo em que apoiam regimes ditato-
riais e corruptos como os de Batista, Trujillo e Somoza. 

Nos raros casos em que as nações latino-americanas tomaram 
decisões conflitantes com os interesses norte-americanos, este país 
não hesitou em tomar todo tipo de atitudes de contraposição: 
sanções econômicas (manipulação do comércio e da ajuda); pres-
sões diplomáticas através de suas embaixadas ou negociadores es-
peciais ou da própria Organização dos Estados Americanos (OEA); 
campanhas publicitárias; operações secretas de segurança; e inter-
venções militares diretas. 

3. Imperialismo cultural 
É lógico esperar que uma nação que exerce influência econô-

mica e política sobre outros países também exerça influência cul-
tural sobre eles. Se se tratasse de uma influência recíproca, haveria 
uma situação de intercâmbio cultural equilibrada, legítima e conve-
niente. Porém, quando a cultura de um país central e d o m i n a n t e s 
impõe unilateralmente sobre os países periféricos em detrimento da 
integridade cultural destes últimos, en tão es tamos diante de uma si-
tuação de imperialismo cultural. Evidentemente, este último caso é 
muito mais freqüente que o primeiro. 

Uma ilustração notória deste processo de transculturação for-
çada é proporcionada pelo fato de que os primeiros colonizadores 
das Américas - os impérios inglês, espanhol e português - impuse-
ram sua língua e religião às culturas nativas dos territórios que do-
minaram. " 

Ainda que a maioria das instâncias formais do colonialismo te-
nham sido eliminadas, o imperialismo cultural, todavia, persiste e 
aumenta. Porém já não consegue passar despercebido ou sem en-
frentar resistências. Na Argélia, em 1973, a Conferência de Cúpula 
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de Chefes de Estado ou Governo dos Países Não-Alinhados afirma-
va em sua Declaração: 

Ê fato estabelecido que as atividades do imperialismo não se limi-
tam aos campos econômico e político, mas abarcam também os 
setores social e cultural, impondo desta maneira uma dominação 
ideológica alienígena aos povos do mundo em desenvolvimento. 
Os Chefes de Estado ou de Governo dos Países Não-Alinhados 
destacam, portanto, a necessidade de reafirmar a identidade cul-
tural e nacional e de eliminar as conseqüências nocivas da era co-
lonial, de maneira que possam preservar a cultura e a tradição na-
cionais. 3 

Os Estados Unidos exercem seu imperialismo cultural através 
dos mais variados mecanismos, dos quais a Agência de Informação 
dos Estados Unidos é apenas o órgão de propaganda oficial. Com 
efeito, tais mecanismos vão desde a influência manifesta em colé-
gios e universidades até outras, menos notórias e aparentemente 
inócuas, tais como o turismo e a pregação religiosa. Sua estratégia 
inclui também o processo supostamente neutro de transferência de 
ciência e tecnologia, para enumerar só alguns exemplos. 

Contudo, é a comunicação de massas qde se converte no instru-
mento, por excelência, do imperialismo cultural dos Estados Unidos. 
Isto ocorre em função de uma série de ajustes às modificações na estru-
tura internacional de poder, como indica uma declaração feita em 1970 
por um comitê de especialistas daquele país: 

M uilo embora os Estados Unidos ainda detenham um poder con-
siderável, quiçá preponderante, nos assuntos internacionais, sua 
capacidade para ditar o curso dos acontecimentos mundiais tem 
diminuído. Isto quer dizer que os E E U U terào que recorrer mais 
do que nunca à explicação e à persuasão. A revalidação da per-
suasão torna a diplomacia cultural um instrumento essencial para 
a consecução das metas da política norte-americana (Center for 
Strategic and International Studies, Georgetown University, 
Washington). 

A "diplomacia cultural" receberá uma imensa ajuda de certos 
tipos de tecnologia comunicacional avançada que deixa os países 
menos desenvolvidos virtualmente à sua mercê. Leonard Marks 
(1974), ex-diretor da Agência de Informação dos Estados Unidos, 
assim o expressa claramente: 

3 I recho citado por Sigham e Dinh, p. 161. 
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(...) A única forma de "censu ra r " uma rede eletrônica que movi-
menta 648 milhões de bits por segundo consiste literalmente em 
desligá-la da tomada. A extensão internacional da t ransmissão 
eletrônica do correio, das redes de processamento de dados e dos 
sistemas de recuperação de bancos de informação terá nos próxi-
mos anos um efeito consideravelmente maior nas culturas nacio-
nais do que qualquer sistema direto de radiodifusão. Nossa estra-
tégia precisa levar isto em conta. 

O imperialismo cultural através da comunicação não é um fe-
nômeno ocasional e fortuito. Para os países "imperiais", trata-se de 
um processo vital destinado a assegurar e manter a dominação eco-
nômica e a hegemonia política sobre os demais. Este é, evidente-
mente, o caso das relações entre os Estados Unidos e a América La-
tina. 

4. A comunicação como instrumento de dominação 
Os mecanismos comunicacionais privados e públicos que 

transmitem a influência cultural norte-americana para a América 
Latina são numerosos e acham-se f reqüentemente inter-
relacionados. Na opinião dos analistas, destacam-se os seguintes: 

a) as agências internacionais de notícias; 
b) as agências internacionais de publicidade; 
c) as firmas internacionais de opinião pública, pesquisa de 

mercado e relações públicas; 
d) as corporações comerciais transnacionais que atuam como 

anunciantes; 
e) os exportadores de materiais de programação impressos, 

auditivos e audiovisuais; 
0 os exportadores de equipamentos e tecnologias de comuni-

cação; 
g) as companhias internacionais de telecomunicações; 
h) os organismos oficiais de propaganda; e 
i) os órgãos oficiais e centrais de segurança. 
Pesquisa levada a cabo por cientistas latino-americanos, norte-

americanos e europeus descreveu e analisou, com diferentes ênfa-
ses, as operaçõeyde vários destes mecanismos durante os dez últi-
mos anos*-4 Em seguida, são resumidos alguns dos principais tipos 

4 Sua influência se fez sentir até mesmo em situações pouco comuns como a do 
regime de Allende no Chile, onde um es tudo descobriu que, "surpreendentemente" , 
havia aumentado a impor tação de p rogramas de TV norte-americanos. " É preciso as-
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de resultados obtidos nas categorias da referida pesquisa para as 
quais existe um número significativo de estudos disponíveis. Os 
capítulos a seguir aprofundam a análise destes resultados no tocan-
te aos meios impressos e eletrônicos. 

1. Pelo menos dois terços das notícias relativas à região estão a 
cargo da UPI e da AP, abarcando todos os sentidos do fluxo: da 
América Latina para os Estados Unidos e o resto do mundo, e vice-
versa, assim como dentro da mesma região. 

2. Em quase todos os países latino-americanos, as principais 
agências publicitárias dos Estados Unidos controlam a maior parte 
da propaganda das corporações transnacionais por meio de subsi-
diárias ou através da filiação das principais agências locais ao seu 
sistema. O caso mais extremo é o do México, país em que, segundo 
um estudo, apenas quatro, dentre 170 agências, estão em mãos na-
cionais. Dos 500 milhões de dólares gastos anualmente no país com 
publicidade, 400 são movimentados por 11 agências norte-
americanas, constituindo a principal fonte de receita da maioria dos 
principais meios de comunicação de massas. Os casos da Argentina, 
Brasil e Venezuela se aproximam deste nível. 

3. A maior parte dos estudos de mercado e opinião pública na 
América Latina é realizada por firmas norte-americanas ou suas fi-
liais locais. A pesquisa apontou que as firmas norte-americanas de 
relações públicas, publicidade e opinião pública se envolvem aber-
tamente na organização e realização de campanhas de comunicação 
de massas para as eleições nacionais, incluindo as de Presidente da 
República. 

4. Mais de 50% do total dos filmes apresentados na região pro-
cedem dos Estados Unidos. 

5. Em média, um terço dos programas de televisão transmiti-
dos na região é "enlatado" importado dos Estados Unidos. 
Além disso, os programas produzidos localmente seguem muito de 
perto os padrões norte-americanos. 

6. A maioria das histórias em quadrinhos, tiras cômicas e revis-
tas de grande circulação destinadas a públicos especiais editadas na 

msur a estes programas num ambiente socialista para notar como são ideológicos: os 
valores e personalidades das classes alta e média, a sala, o banheiro, a cozinha, o 
quar to norte-americanos, e a aura de um nível de vida arrivista", conforme observou 
o pesquisador Neil Hurley (1974). Out ros estudos realizados por especialistas norte-
americanos sào os de Fagen (1974), Pollock e Pollock (1972), Schiller e Smythe 
(1972} Rodrigues (1975) se acha entre os analistas latino-americanos, ao lado do 
principal deles: Mattelart (1973). 
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região são traduções e adaptações de publicações dos Estados Uni-
dos realizadas por subsidiárias locais ou associadas de grandes ca*-
sas editoriais desse país. 

7. Grande parte da música transmitida pela maioria das esta-
ções de rádio da regjão procede dos Estados Unidos em forma de 
discos - quer sejam importados, quer sejam produzidos localmente 
sob licença. 

8. Juntamente com outras potências ocidentais, os Estados 
Unidos mantêm o controle hegemônico do espectro de freqüências 
de rádio, deixando aos países menos desenvolvidos, como os latino-
americanos, pouco mais que magras oportunidades de utilizar esses 
recursos universais tão decisivos para o desenvolvimento nacional, 
especialmente para fins de educação de massas. 

Atividades do governo norte-americano 
As atividades de diversos órgãos do governo dos Estados Uni-

dos junto aos meios de comunicação da América Latina foram re-
centemente documentadas em investigações a cargo de comissões 
do Congresso norte-americano. Muito embora o objeto das investi-
gações do Congresso tenham sido as operações clandestinas, as ati-
vidades abertas do governo dos Estados Unidos no que respeita à 
comunicação não são absolutamente novas; suas raízes remontam a 
um período anterior à fundação da Agência de Informação (USIS) 
e da "Voz da América". A seguir são descritas algumas atividades 
governamentais de comunicação, a começar pelas que foram docu-
mentadas por um jornalista norte-americano em um trabalho sobre 
o Escritório de Coordenação de Assuntos Interamericanos. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Nelson Rockefeller foi 
designado diretor do Escritório de Coordenação de Assuntos Inter-
americanos. Quando da entrada dos Estados Unidos no conflito, 
este órgão se encarregou da propaganda oficial em favor dos alia-
dos. Segundo a afirmação de Epstein (1976), Rockefeller convenceu 
o Departamento do Tesouro a aceitar a isenção de imposto de 
renda em beneficio dos fundos investidos por companhias norte-
americanas em publicidade nos meios de comunicação que simpati-
zavam com a cau<>á dos aliados. Esta publicidade isenta de impos-
tos represerHou num dado momento cerca de 40% da receita obtida 
pelo rádio e pela imprensa na América Latina. Segundo o mesmo 
Epstein, o escritório controlava seletivamente o suprimento de pa-
pel, beneficiando com isto os periódicos que se mostravam coopera-
tivos. O órgão, contando com uma equipe de 1.200 pessoas nos Hs-
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tados Unidos, incluía jornalistas, publicistas, peritos em relações 
públicas, analistas e pesquisadores, dispondo de um orçamento da 
ordem de 140 milhões de dólares ao longo dé cinco anos. Estes pro-
fissionais preparavam editoriais, fotografias e artigos de fundo para 
a imprensa latino-americana, além de distribuir diretamente revis-
tas, folhetos, livros e filmes. Enviavam também uma carta-
comentário semanal a 13 mil "líderes de opinião" previamente sele-
cionados em todo o continente. 

Ainda segundo o mesmo analista, durante a guerra, mais de 
1.200 periódicos e 200 estações radiofônicas receberam diariamente 
umas 3 mil palavras de notícias em espanhol e português. Todo este 
esforço foi administrado pelas agências de notícias e cadeias de rá-
dio norte-americanas, sob a orientação do escritório de Rocke-
feller. Ao final da guerra, o Escritório de Coordenação de Assuntos 
Interamericanos estimou que mais de 75% das notícias mundiais 
que atingiram a América Latina se originaram de Washington e fo-
ram preparadas sob sua responsabilidade é do Departamento de 
Estado. 

A revista Comunicaciôn y Cultura afirma que as atividades do 
tipo acima referido são executadas atualmente pelo Serviço de In-
formação dos Estados Unidos (USIS), criado em 1953 como órgão 
subordinado ao poder Executivo. Acrescenta a mesma revista que a 
equipe desse organismo chega a 9.800 pessoas, das quais 4.400 
são norte-americanas e 5.400 nascidas nos países em que ele opera. 
O USIS tem 22 escritórios na América Latina e emprega 169 norte-
americanos e 660 cidadãos dos países em que atua. Em 1973, ainda 
segundo a referida publicação, o orçamento para a América Latina 
atingiu aproximadamente a ordem dos 20 milhões de dólares. 

Numa recente entrevista dada ao U.S. News and World Report, 
Frank Shakespeare, ex-diretor do USIS, assim descreveu as princi-
pais atribuições do organismo: 1) apoiar a política externa dos Es-
tados Unidos, mediante a formulação de esclarecimentos, obtenção 
de apoio e redução da oposição à mesma e 2) avaliar as atitudes in-
ternacionais face à política externa dos Estados Unidos e sua for-
mulação. Esta primeira função, explicou, é cumprida por meio de 
uma transmissão radiofônica em escala global ("A Voz da Améri-
ca"), em 35 idiomas diferentes, distribuição de filmes para cinema e 
televisão, bibliotecas e exposições de arte, além de escritórios de im-
prensa e cultura em todo o mundo. 

Segundo Fresenius e Vergara (1974), o USIS ainda distribui di-
retamente livros de historietas de conteúdo político na América La-
tina. Dentre os recentes exemplos desta prática, mencionam a histfp-
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rieta La palmada en la frente, distribuída no Chile às vésperas das 
últimas eleições presidenciais e que descrevia a situação do país -
no caso de uma vitória da Unidade Popular - como uma nação 
controlada por uma enorme e arbitrária burocracia soviética; e De-
sengano, com 147 mil exemplares distribuídos simultaneamente em 
onze países da região em 1969. Este folheto descreve a guerrilha ur-
bana como um engodo e uma falsa solução para os problemas so-
ciais. Os citados autores indicam que, um ano após sua distribuição 
anônima, o USIS reconheceu publicamente a autoria desta publica-
ção. 

Mattelart (1973, pp. 155-156) menciona dois exemplos de ra-
dionovelas distribuídas gratuitamente na América Latina, com base 
em descrição feita pelo catálogo do USIS: A Armadilha (52 episó-
dios, 30 minutos). Cada episódio narra a história de um indivíduo 
que caiu na armadilha do comunismo (gravada na cidade do Méxi-
co e em Bogotá). E O Lobo do Mar (78 episódios, 30 minutos), cujos 
protagonistas, Capitão Silver e Tex, combatem a subversão e o ex-
tremismo em todo o hemisfério latino-americano. 

De acordo com o referido analista, o USIS também se acha en-
volvido na publicação e distribuição de livros na América Latina, 
para o que celebra convênios com as editoras Sudamérica, Paidós e 
Troquei (Buenos Aires), entre outras. 

Atividades clandestinas 
Algumas das operações de comunicação podem ser deploradas 

como sendo frutos de preconceitos culturais, deficiências de organi-
zação e erros humanos inocentes, mais do que o resultado de desíg-
nios malévolos. Porém, de acordo com documentos oficiais e priva-
dos dos Estados Unidos, este país se comprometeu com esforços se-
cretos de conspiração comunicacional na América Latina com vis-
tas à derrubada de governos legítimos nesta região. O exemplo mais 
flagrante são as atividades clandestinas da Agência Central de Inte-
ligência (CIA) na "desestabilização" do governo de Allende no Chile. 
Duas investigações do Congresso norte-americano documentaram 
tais atividades e aeus resultados foram publicados no "Informe 
Church" e no "Imòrme Pike" . 5 

Em séú informe final, o Comitê Especial do Senado norte-
americano encarregado de estudar as Operações Governamentais 

5 Para um resumo detalhado destes e outros informes pertinentes, ver Carvalho. 



concernentes às Atividades de Inteligência (1976) revelou, entre vá-
rias outras atividades subversivas, as operações de comunicação da 
CIA no Chile entre 1963 e-1973. Dentre as atividades analisadas en-
contram-se: campanhas de propaganda internacional manipuladas 
clandestinamente; apoio financeiro a diários conservadores locais; 
ajuda a veículos de oposição clandestinos; implantação de notícias 
específicas por meio de agentes; publicidade política paga; subsí-
dios a viagens de jornalistas estrangeiros ao Chile; orientação de 
correspondentes estrangeiros residentes e manipulação de telegra-
mas e outras declarações de protesto por parte de uma associação 
internacional de imprensa. Estas operações de uma agência gover-
namental não estavam desligadas das atividades do sistema privado 
de comunicação de massas dos Estados Unidos, conforme desco-
berta do informe senatorial já "citado: 

(...) Até fevereiro de 1976, quando anunciou uma nova política 
para o pessoal dos meios de comunicação dos Estados Unidos, a 
CIA manteve relações secretas com cerca de 50 jornalistas dos Es-
tados Unidos ou empregados de organizações de meios de infor-
mação deste país. Eles fazem parte de uma rede de várias centenas 
de indivíduos espalhados pelo mundo que ministram informes à 
CIA e, em determinadas ocasiões, exercem influência sobre a opi-
nião pública mediante o uso de propaganda secreta (...) (Comitê 
Especial, Livro I, p. 191). 

O relatório do Comitê Especial sobre Inteligência da Câmara 
dos Deputados coincidiu com os resultados do informe do Senado 
em vários pontos de evidência. O "Informe Pike", como é chama-
do, chegou, entre outras, a esta conclusão: "O livre fluxo da infor-
mação, condição vital para unta imprensa responsável e confiável, viu-
se ameaçado pelo uso, por parte da CIA, dos meios de informação 
mundiais como camuflagem e instrumento para recopilar informações 
clandestinamente" 6. 

As atividades da CIA também estiveram vinculadas a algumas 
corporações transnacionais dos Estados Unidos, tais como a Com-
panhia Internacional Telefônica e Telegráfica (ITT), a qual, segun-
do o pesquisador norte-americano David Kunzle (1978), participou 
de forma igualmente ativa do complô econômico e político contra o 
governo da Unidade Popular. 7 No que se refere à comunicação, o 
mesmo autor recorda: 

f> Seuundo transcrição de Carvalho. Landis (1974) apresentou um informe priva-
do c pormenor izado destas operações especificamente relacionadas com a imprensa do C hilc 

7 Neste mesmo sentido, ver NACLA (1972). 
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Na primavera de 1972, Jack Anderson publicou em sua co-
luna "sindical izada" vários memorandos da ITT que forneciam 
evidências conclusivas sobre a conspiração. Entre os principais 
atores da trama encontrava-se Hal Endrix, diretór de relações 
públicas da ITT para a América Latina (o "minis tro das relações 
exteriores" da ITT). Endrix (assim como o embaixador norte-
americano no Chile, Edward M. Korry) já tivera ligações com 
Scripps Howard, proprietário da UPI, com quem dividira um 
Prêmio Pulitzer pela sua cobertura da crise dos mísseis em Cuba . 
Por meio da colaboração de pessoal-chave e de indústrias-chave, 
a ITT procurou afirmar seu controle mundial tanto sobre a infor-
mação como sobre as economias (...). 

Outro documento oficial norte-americano, o informe de uma 
comissão do Senado - o Comitê Especial para o Estudo das Opera-
ções Governamentais de Inteligência - publicado originalmente em 
inglês em 1975 e em versão espanhola em 1976, proporciona ampla 
e detalhada informação sobre certas atividades da CIA junto aos 
meios de comunicação de massas no Chile. 

O informe afirma que, em apoio indireto à candidatura demo-
crata-cristã de Eduardo Frei, em 1964, "a CIA montou um esque-
ma massivo de propaganda anticomunista", além de "uma campa-
nha de terror" baseada, em sua maior parte, em imagens de tanques 
soviéticos e pelotões de fuzilamento cubanos (...)". O informe assi-
nala que esta campanha foi "enorme", dá detalhes sobre sua mag-
nitude e acrescenta que: "A CIA considerou a campanha de intimi-
dação anticomunista como a atividade mais eficaz empreendida 
pelos Estados Unidos em benefício do candidato democrata-
cristão." 

O documento prossegue indicando que a CIA montou e de-
senvolveu vários outros projetos semelhantes: um deles envolvendo 
agências de notícias; outro, a propaganda mural, volantes e sabota-
gem contra oradores; outro, o respaldo a um seminário direitista; e 
um quarto, pelo qual eram publicados "quase que diariamente no 
El Mercúrio, o principal jornal chileno, editoriais inspirados pela 
CIA (...)", chegando a exercer "(...) um controle substancial sobre o 
conteúdo das páginas internacionais do jornal". 

O informe fio Senado também faz importantes revelações 
sobre as atividades da CIA durante as eleições de 1970, com vistas a 
impedir o triunfo do candidato socialista Salvador Allende. O enfo-
que foi o mesmo usado anteriormente: "uma vitória de Allende le-
varia inexoravelmente à violência e à repressão". 

O informe assinala que a CIA executou meia dúzia de proje-
tos "centrados numa intensa campanha de propaganda que utiliza-
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va virtualmente todos os meios de comunicação e que, além disso, 
publicava e reproduzia textos na imprensa internacional". 

Entre os detalhes proporcionados pelo informe, encontra-
se o seguinte: 

A operação de propaganda da CIA para as eleições de 1970 em-
pregou mecanismos estabelecidos anteriormente. Durante a cam-
panha, a CIA lançou mào de um mecanismo já usado profusa-
mente durante as eleições legislativas de março de 1969: produziu 
centenas de milhares de impressos de excelente qualidade, desde 
cartazes e panfletos até livros ilustrados e desencadeou um exten-
so programa de propaganda através de vários órgãos de imprensa 
e estações de rádio. Outros mecanismos de propaganda formados 
antes da campanha de 1970 incluíam um grupo de apoio.jornalís-
tico encarregado de preparar artigos sobre politica, editoriais e 
notícias a serem publicados na imprensa e veiculados pelo rádio; 
um serviço para publicação de notas anticomunistas na imprensa 
e rádio; e três serviços noticiosos diferentes. 

O informe do Senado acrescenta: 
A campanha de propaganda tinha vários componentes. As previ-
sões do iminente colapso econômico sob Allende eram reproduzi-
das por jornais europeus e latino-americanos, em artigos prepara-
dos pela CIA. Em resposta às críticas feitas pelo candidato Allen-
de contra El Mercúrio, a CIA, por meio de seus recursos de ação 
encobertos, orquestrou o envio de telegramas de apoio e de pro-
testo de uma associação internacional de imprensa e ampla resso-
nância mundial ao protesto dessa o rgan ização . ' Ademais, jorna-
listas estrangeiros - agentes ou não - viajaram para o Chile a fim 
de informar sobre os acontecimentos. Já em 28 de setembro, 
agentes da CIA que também eram jornalistas, provenientes de dez 
países, t inham chegado ao Chile ou encontravam-se a caminho 
desse país. A este grupo, juntaram-se mais oito jornalistas de cin-
co países, dirigidos por agentes de alto nível, os quais, em sua 
maioria, ocupavam cargos administrativos nos meios de comuni-
cação. 

K Segundo informação da agência I r a n c e Press, em despacho de 8 de abril de 
ll>7(» proveniente de Aruba, a Sociedade Interamericana de Imprensa, em sua mais 
recente reunião, realizada no Brasil, condenou " a s intromissões da CIA e out ros 
serviços de inteligência na imprensa das Américas". O despacho acrescenta: " U m a 
lesoluçáo aprovada na reunião semestral da SIP destaca que recentes investigações 
do Congresso dos hs tados Unidos revelaram que, no passado, fazia parle da política 
da Agência Central de Inteligência colocar agentes secretos nos veículos de impren-
sa. tan to no país como no exterior, para que recopilassem informações secretas com 
vistas aos mais variados propósi tos" . 
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O i n f o r m e a f i r m a t a m b é m que : 
Num segundo momento, a CIA utilizou seus próprios recursos 
para produzir propaganda contra Allende no Chile. Estas ma-
nobras incluíam: apoio à imprensa clandestina; publicação de 
notícias por meio de agentes; f inanciamento de um pequeno jor-
nal; subsídio indireto ao "Pátr ia e Liberdade", grupo violenta-
mente contrár io a Allende, seus programas de rádio, propaganda 
e concentrações políticas; envio, pelo correio, de artigos da im-
prensa internacional a Frei, sua esposa, dirigentes políticos esco-
lhidos e à imprensa chilena (...). Além disso, a CIA entregou in-
formes "confidenciais" e de inteligência a jornalistas dos Estados 
Unidos, a tendendo a pedidos dos mesmos. Uma reportagem de 
capa da revista Time foi considerada particularmente notável. Se-
gundo documentos da CIA, o correspondente do Time no Chile ti-
nha aceitado sem restrições os protestos de moderação e constitu-
cionalidade formulados por Allende. Informes solicitados pela re-
vista e transmitidos em Washington pela CIA produziram uma 
modificação no enfoque básico da reportagem sobre a vitória de 
Allende, a 4 de setembro, bem como na data de publicação da 
matéria. 

O i n f o r m e s u s t e n t a q u e es ta c a m p a n h a exerceu e f e i t o s m e n s u -
ráveis n o s p ú b l i c o s a q u e foi d e s t i n a d a e faz a s egu in t e a v a l i a ç ã o : 

Algumas estatísticas indicam a magnitude da campanha de pro-
paganda da CIA nos meios de comunicação americanos e euro-
peus, durante as suas seis semanas de duração. Segundo a CIA, um 
levantamento parcial indicava que 726 artigos, transmissões ra-
diofônicas, editoriais e textos similares foram diretamente produ-
zidos pela Agência. A Agência não teve condições de medir o al-
cance do efeito multiplicador - ou seja, até que ponto suas notí-
cias " induzidas" concentraram o interesse dos veículos nas ques-
tões chilenas e estimularam outras publicações - porém chegava à 
conclusão de que sua ação havia sido não apenas substancial, 
como também eficaz. 

A p ó s a c o n f i r m a ç ã o d a v i tó r i a de A l l ende , a C I A se d e d i c o u à 
p r o p a g a n d a de o p o s i ç ã o . Q u a n t o a o s c u s t o s d e s t a c a m p a n h a , o in-
f o r m e ass im se p r o n u n c i a : 

A par d£ financiar os partidos políticos, o Comitê 40 aprovou a li-
be ração de grandes somas destinadas a sustentar os veículos de 
oposição e, desta forma, manter uma implacável campanha opo-
sicionista. A CIA gastou um milhão e meio de dólares para apoiar 
El Mercúrio, o principal jornal do país e o mais importante canal 
de propaganda anti-Allende. Segundo documentos da CIA, estas 
gestões desempenharam um papel significativo na preparação do 
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cenário para o golpe militar de 11 de setembro de 1973 (...); as de-
cisões tomadas pelo Comitê 40 em 1971 e inicio de 1972 no senti-
do de subsidiar Ei Mercúrio basearam-se em informes de que o 
governo estaria disposto a cassar o registro da rede que esse jornal 
liderava. Na realidade, a imprensa permaneceu livre durante todo 
o período Allende, em que pese as tentativas de hostilizar e preju-
dicar economicamente os veículos de oposição. 

Quanto ao aspecto internacional da campanha (seu impacto 
fora do Chile), o informe indica que: 

O tema da liberdade de imprensa foi o mais importante dentro da 
campanha internacional de propaganda contra Allende. Dentre 
os livros e folhetos produzidos pela principal organização publici-
tária da oposição houve um que apareceu em ou tubro de 1972, no 
momento em que a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) 
se reunia em Santiago. A exemplo do que acontecera em 1970, a 
SIP classificou o Chile entre os países onde a liberdade de impren-
sa estava ameaçada. 

5. Os facilitadores latino-americanos 
É evidente que semelhante coincidência de esforços dificilmen-

te poderá ser considerada acidental, tornando-se impossível ignorar 
seu impacto. Contudo, não seria realista pensar que todos estes ele-
mentos puderam ocorrer graças à vontade e às ações exclusivas dos 
Estados Unidos, como justamente nota um observador: 

(...) Os efeitos da dependência cultural nas vidas dos latino-
americanos não são conseqüência de uma " invasão" dirigida por 
um " in imigo" externo, mas sim o resultado de uma escolha feita 
pela sua própria classe dirigente em nome do desenvolvimento 
nacional. A partir desta opção, a vida e a cultura nacionais são su-
bordinadas à dinâmica do sistema capitalista internacional, sub-
metendo a cultura local a uma forma de homogeneização consi-
derada como requisito para a manutenção de um sistema global. 
(Dagnino, 1973) 

Torna-se bastante claro que - em todos os aspectos do proble-
ma (econômicos, políticos e culturais da comunicação) - os interes-
ses e operações transnacionais dos Estados Unidos recebem uma 
decisiva ajuda dos interesses e práticas coincidentes das poderosas 
elites nativas da América Latina. Elas se beneficiam da situação de 
dominação internacional, exercendo, por sua vez, um domínio in-
terno não menos esmagador sobre as maiorias de seus países, fenô-
meno que se acha documentado por centenas de estudos. Pois, 
como observa Veliz (1969): 
3X 

Existe na região uma rígida estrutura tradicional de instituições, 
hierarquias e atitudes que condiciona todos os aspectos do com-
por tamento político e que conseguiu sobreviver a séculos de go-
vernos coloniais, movimentos de independência, guerras e inva-
sões estrangeiras, revoluções internas e incontáveis revoltas pala-
cianas menores. 

6. Resumo e conclusões 
Este capítulo oferece uma descrição sumária do fenômeno ge-

ral de dominação da América Latina exercida pelos Estados Uni-
dos, no que se refere à economia e à política. Explica como o agudo 
desequilíbrio no intercâmbio comercial, mantido à força, relega a 
América Latina a um subdesenvolvimento semelhante ao colonial. 
E mostra que a maioria das principais decisões políticas tomadas na 
região são objeto de uma influência decisiva de procedimentos de 
coação e persuasão dos Estados Unidos, com vistas à preservação 
do status quo. Apresentam-se informações detalhadas sobre as ati-
vidades governamentais ostensivas e clandestinas dos Estados Uni-
dos junto aos meios de comunicação da América Latina. 

Nos próximos capítulos, analisar-se-á a dominação cultural 
exercida através do setor privado no que respeita essencialmente 
aos diversos meios de comunicação. Foram apresentadas informa-
ções quantitativas e qualitativas de uma esclarecedora pesquisa, 
realizada pelos Estados Unidos, a fim de demonstrar que, por meio 
de diversos mecanismos - desde a manipulação das notícias e da 
publicidade comercial até operações de propaganda subversiva 
clandestina - os Estados Unidos exercem, através da comunicação, 
uma esmagadora influência cultural sobre os países latino-
americanos, a qual coloca em grande perigo a integridade de suas 
culturas nativas. 

As informações aqui resenhadas respaldam as seguintes con-
clusões: 

1) Decididamente, os Estados Unidos exercem uma domina-
ção cultural sobre a América Latina. 

2) Não existe um fluxo de comunicação bidirecional entre os 
EstadoyUnidos e a América Latina, mas sim um que é niti-
damente unidirecional. 
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II. AS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS: 
INSTRUMENTOS DE DOMINAÇÃO 

Os latino-americanos temos justas razões para 
queixar-nos, já que somos uma região sub-
informada no mundo desenvolvido. A grande 
imprensa dos grandes países não dá a conhecer 
nossas realidades, nossas lutas, nossos propó-
sitos e, quase sempre, ignora por que estamos 
lutando.. . 

C A R L O S A N D R É S P É R E Z 

/ 
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O presente capítulo divide-se em quatro partes, apresentando 
os resultados de uma pesquisa referente à dominação exercida pelos 
Estados Unidos sobre a América Latina através das agências de 
notícias. A primeira parte apresenta dados quantitativos que di-
mensionam a magnitude desta dominação. As segunda e terceira 
partes examinam, respectivamente, informações relativas à mani-
pulação das notícias que chegam e saem da América Latina. Ain-
da na terceira parte, analisa-se o caso da cobertura jornalística da 
revolução cubana pelos meios de comunicação norte-americanos, 
apresentando-se, em seguida, três estudos de caso sobre atitudes 
contrárias aos interesses da América Latina tomadas pelas agências 
de notícias dos Estados Unidos, além de outros estudos realizados 
pelos próprios meios de comunicação norte-americanos sobre a co-
bertura da região. 

A quarta e última parte analisa algumas informações disponí-
veis sobre os meoánismos de distorção das notícias. 

1. Magnitude da dominação 
Os serviços de notícias norte-americanos que funcionam na 

América Latina, bem como em outras partes do mundo, são a Uni-
ted Press International (UPI) e a Associated Press (AP). 
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Uma pesquisa realizada em 1975 pela UNESCO-CIESPAL in-
dicou que a UPI opera em 16 dentre cada vinte países, enquanto 
que a AP, em quatorze dentre vinte. Estas duas agências dominam 
o noticiário internacional dos meios de comunicação da América 
Latina. Segundo Markham (1961), as notícias estrangeiras publica-
das em sete diários latino-americanos foram proporcionadas quase 
que exclusivamente por estas duas agências norte-americanas e a 
France Press. Por si só, a UPI fornecia quase a metade (47%) de to-
dos os artigos noticiosos destes jornais. 

Vários estudos corroboram estes dados. Na análise do conteú-
do de uma edição de 14 jornais latino-americanos, Diaz Rangel 
(1967) estabeleceu que a AP e a UPI contribuíram com 72% do to-
tal da pauta noticiosa internacional dos referidos diários. Um estu-
do efetuado pelo CIESPAL (1967) revelou que 83% das notícias in-
ternacionais publicadas em 29 diários latino-americanos foram pro-
duzidos por agências estrangeiras. A ORBE, uma das poucas agên-
cias latino-americanas, ficou com menos de 1%, enquanto que o 
restante se distribuiu entre as grandes agências internacionais de 
notícias: UPI, 50%; AP, 30%; e France Press, 13%. As agências nor-
te-americanas juntas alcançaram um total de 80%. Um estudo reali-
zado por Fernando Reyes Matta (1975) sobre a influência das agên-
cias norte-americanas em 16 jornais da América Latina verificou 
que a UPI controlava 39% da informação internacional e a AP, 
21%, o que dá um total de 60% do noticiário internacional dividido 
entre as duas agências. 

Constatou-se também que estas três agências (UPI, AP e Fran-
ce Press) constituíam a principal fonte de informação sobre os Esta-
dos Unidos para vinte periódicos na América Latina (Wolfe, 1964). 

A seguir, procede-se a uma breve discussão sobre o papel das 
agências noticiosas norte-americanas nos diversos países da região: 

a. Na Argentina, a AP e a UPI controlam o noticiário inter-
nacional. A UPI detém exclusividade no La Prensa, de Buenos 
Aires, e Los Andes, de Mendoza,, enquanto a AP presta seus 
serviços ao La Nación e a pelo menos mais quatro jornais do 
interior (Schenkel, 1973, p. 21). 
b. Na Colômbia, os serviços internacionais de imprensa con-
trolam o noticiário que entra e sai do país, além de fornecer 
parte do noticiário local. A UPI e a AP, em conjunto, forne-
cem cerca de 70% das notícias internacionais a este país. 
(Schenkel, 1973, p. 37). 
c. A imprensa, rádio e televisão do Chile também recebem ser-
viços de agências de notícias internacionais, especialmente da 

44 UPI, que detém também o monopólio do noticiário que sai 
do país (Schenkel, 1973, p. 53). 
d. Apesar de contar com duas agências nacionais (uma delas 
estatal), a imprensa mexicana recebe cerca de 90% de seu noti-
ciário internacional através da AP, UPI e AFP (Schenkel, 
1973, p. 70). Além disso, o "Telesistema" mexicano utiliza ma-
terial fotográfico da NBC e da CBS. 
e. Cerca de 60% das notícias internacionais distribuídas no Pe-
ru, antes do governo revolucionário, eram fornecidos pela UPI 
e AP, apesar de existirem três pequenas agências nacionais 
(Schenkel, 1973, p. 87). 

A manipulação das notícias foi documentada não só por diversos 
estudiosos da região, como dos próprios Estados Unidos. Este pro-
cesso apresenta dois aspectos: um deles se refere à natureza das 
notícias que chegam à América Latina; o outro, ao caráter do noti-
ciário que sai da América Latina e se difunde no exterior. Ambos os 
tipos de manipulação acham-se sob o controle quase exclusivo das 
agências de imprensa, especialmente a United Press International e 
a Associated Press. 

2. A manipulação do noticiário que chega à América Latina 
Um dos poucos estudos que se preocuparam em analisar a na-

tureza do fluxo de notícias para a região latino-americana foi reali-
zado em 1967 pelo senador e jornalista venezuelano Eleázar Diaz 
Rangel. Numa análise do conteúdo das notícias nacionais e interna-
cionais publicadas em quatorze dos principais jornais da região, 
Diaz Rangel verificou que, num determinado dia, os assuntos interna-
cionais mais destacados foram a ofensiva norte-americana no Viet-
nã e a visita do casafreal ao Parlamento holandês. Naquele mesmo 
dia, realizou-se uma conferência de líderes africanos, que foi total-
mente ignorada. As notícias referentes ao Terceiro Mundo limita-
ram-se a um despacho sobre a luta entre uma tribo africana e um 
bando de gorilas e "o descobrimento da Arca de Noé na Turquia" . 
Um levante militar no Equador e uma crise política na República 
Dominicana não foram registrados por nenhum dos quatorze jor-
nais. Outcas notícias latino-americanas se referiam à prisão de uma 
bruxa em Bogotá e ao nascimento de um porco com duas patas, 
ocorrido em Caracas. Diaz Rangel assinala que a cobertura do 
Vietnã pelos jornais da América Latina constitui um caso singular 
do papel desempenhado pelas agências noticiosas. O público latino-
americano recebeu quase que unicamente a versão norte-americana 
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sobre a guerra e sequer teve acesso às matérias de conteúdo mais 
crítico sobre o conflito produzidas nos Estados Unidos. Jamais fo-
ram publicados os telegramas da agência do Vietnã do Norte nem 
informações sobre as manifestações de protesto contra a guerra 
ocorridas nos Estados Unidos. 

Esta cobertura seletiva não se limita, porém, aos eventos políti-
cos e econômicos. Diaz Rangel publica uma lista de acontecimentos 
culturais de caráter progressista que não foram sequer menciona-
dos nos despachos da UPI e da AP; por exemplo: a) o prêmio literá-
rio anual de Cuba, "Casa de las Américas"; b) o Congresso da Co-
munidade Cultural Latino-americana, reunido no Chile e que con-
tou com a presença de representantes de toda a região; e c) a Confe-
rência Internacional de Escritores, realizada na Universidade de 
Long Island. 

N o tocante à cobertura sobre os Estados Unidos pela imprensa 
escrita da América Latina, Markham (1961) verificou que os jor-
nais da região publicam aproximadamente o dobro de notícias in-
ternacionais que os diários norte-americanos; assim, os jornais lati-
no-americanos dedicaram aos Estados Unidos cerca de 38% do es-
paço de seu noticiário internacional (50 polegadas-coluna), em 
comparação com as duas ou três polegadas-coluna que os diários 
dos Estados Unidos devotaram às notícias provenientes da Améri-
ca Latina. 

Um estudo incluindo 29 dentre os principais jornais latino-
americanos demonstrou que a maior parte do espaço dedicado às 
notícias e informações sobre a América do Norte era ocupada por 
noticiário sobre os Estados Unidos, devotando-se uma atenção 
mínima ao Canadá e territórios do Caribe (C1ESPAL, 1967). 

Merril (1962) concentrou-se na imagem dos Estados Unidos 
transmitida por dez diários mexicanos, chegando às seguintes con-
clusões: a) existiam pouquíssimas informações que dessem ao leitor 
uma idéia de como vivem os norte-americanos; b) a forte ênfase 
atribuída às notícias oficiais dos Estados Unidos criava uma ima-
gem distorcida do país; c) quase todas as notícias sobre os Estados 
Unidos provinham de Washington ou Nova York. Merril notou, 
por exemplo, que havia muito pouco material referente ao norte-
americano médio, sua religião e educação, e a vida nas pequenas ci-
dades e áreas rurais dos Estados Unidos. 

Ao avaliar os desequilíbrios existentes em ambos os sentidos 
do fluxo interamericano de notícias, Graham (1969, p. 3), do 
Washington Post, assim se manifesta: 
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Ê este mútuo desconhecimento que fez com que os norte-
americanos se espantassem quando o então vice-presidente Ri-
chard Nixon foi apedrejado e agredido em Caracas em 1958 e, 
mais recentemente, quando o governador Rockefeller enfrentou 
uma tempestuosa recepção na América Latina. 

3. A manipulação do noticiário que sai da América Latina 
A informação noticiosa sobre a América Latina veiculada pe-

las agências e meios de comunicação norte-americanos, não apenas 
nos jornais, mas também nos noticiários da televisão, tem sido ob-
jeto de pesquisas ao longo dos últimos 20 anos envolvendo a parti-
cipação ativa de vários especialistas norte-americanos. Por exem-
plo, já em 1961, James Markham comprovou que os Estados Uni-
dos eram um "doador" de notícias no mercado mundial, ao passo 
que a América Latina era um "receptor", demonstrando que a co-
bertura desta região a cargo de meios de comunicação de massas 
norte-americanos era insatisfatória. Markham (pp. 258-259) obser-
vou que: 

(...) O fato de que a América do Sul se interessa mais pelos Esta-
dos Unidos do que outras áreas do mundo pode ser atribuído, 
possivelmente, à nossa proximidade e posição enquanto potência 
mundial. Os estreitos vínculos que unem a economia latino-
americana à nossa podem ser outro fator que contribui para este 
maior interesse. Curiosamente, porém, este interesse por nós não 
tem sido correspondido pelo interesse dos Estados Unidos pelas 
notícias da América do Sul, apesar de tudo que esta zona repre-
senta para nós tanto em termos políticos como econômicos. 

Dez anos depois, não foi nada diferente o quadro encontrado 
por Al Hester (1971, p. 43), outro pesquisador norte-americano: 

Não só se utilizam pouquíssimas noticias destas zonas em desen-
volvimento, tão importantes para o futuro do mundo, mas o pou-
co que é usado tende a destacar, de forma muito pronunciada, as 
notícias da guerra e da participação dos Estados Unidos na mes-
ma e a minimizar as matérias sobre o processo de desenvolvimen-
to econômico e social. 

Em conseqüência, é óbvio que as agências de notícias e meios 
de comunicação de massas norte-americanos mostram-se basica-
mente indiferentes aos acontecimentos latino-americanos... exceto 
quando eles se encaixam dentro de seu conceito tradicional de notí-
cia: tudo aquilo que seja incomum, "o homem que morde o cão". 
Há muito tempo, um analista norte-americano já assinalara que "é 
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preciso uma revolução para que a América Latina se torne notícia 
(Markham, 249). Contudo, outros pesquisadores, conterrâneos 
seus, mostraram que nem mesmo uma revolução comunista vito-
riosa, como a cubana, foi suficiente para isto. 
A cobertura da revolução cubana nos meios de comunicação dos Esta-
dos Unidos 

Francis (1967) estudou a cobertura que 17 dos principais diá-
rios dos Estados Unidos fizeram sobre a revolução cubana. Ele 
concentrou sua análise em nove acontecimentos, desde a fuga de 
Batista em janeiro de 1959 e a fracassada invasão da Baía dos Por-
cos, em abril de 1961. Além de mostrar que os órgãos "republica-
nos" publicavam um número muito maior de crônicas anti-Castro 
que os jornais "democratas" , Francis verificou que uma série de 
diários dava, continuamente, uma ênfase exagerada aos seguintes 
aspectos: a) a possibilidade de os Estados Unidos virem a utilizar 
seu poderio econômico para derrubar o governo revolucionário de 
Cuba; b) as viagens de funcionários cubanos aos países socialistas; e 
c) os rumores de ameaças de forças guerrilheiras rebeldes contra o 
governo de Cuba. Francis notou que: 

Foi dada ampla divulgação aos sentimentos antiamericanos, ao 
mesmo tempo em que coisas mais importantes, do ponto de vista 
do cubano médio - como as mudanças econômicas que caracteri-
zaram a revolução - receberam fraca cobertura. E, ao invés de 
analisar quais deveriam ser as políticas norte-americanas face à 
revolução, alguns diários chegaram a exigir abertamente a inva-
são da ilha, ao passo que outros reclamavam um melhor trata-
.mento para Cuba (p. 265). 

Houghton (1965) também fez um estudo sobre a cobertura jor-
nalística da invasão de 1961. Verificou que a ênfase do noticiário re-
caía invariavelmente sobre os desmentidos do governo norte-
americano quanto à sua participação no ataque, mesmo quando as 
acusações cubanas a haviam denunciado e apresentado provas evi-
denciando o fato. 

Em janeiro de 1966 realizou-se em Havana a primeira Confe-
rência Tricontinental da Solidariedade Revolucionária Asiática, 
Africana e Latino-Americana. Esta conferência motivou a convo-
cação de uma sessão extraordinária da Organização dos Estadós 
Americanos (OEA), chegando a ser considerada por alguns setores 
como uma ameaça quase comparável à crise dos mísseis soviéticos 
em Cuba em 1962. Contudo, segundo Bethel (1966) e Kipp (1967), a 
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maioria dos meios de comunicação de massas dos Estados Unidos 
deu pouca ou nenhuma importância à referida reunião. 

Apesar da impossibilidade de estabelecer uma comparação en-
tre as mudanças sociais que se processam na América Latina e as 
informações publicadas nos jornais norte-americanos a seu respeitõ, 
pode-se chegar à mesma conclusão do norte-americano Knudson 
(1974, p. 437) em seu trabalho, apresentado à Divisão de Comuni-
cações Internacionais da Associação para o Ensino de Jornalismo: 

Os governos continuam a mudar ininterruptamente na América 
Latina, mas uma coisa se mantém inalterada na cober tura da 
imprensa norte-americana: uma clara e implacável hosti l idade 
contra a mudança social em qualquer ponto da região, seja ela 
violenta ou não. Qualquer pessoa que se disponha a examinar os 
registros verificará que as revistas e jornais dos Estados Unidos 
recorreram principalmente ao sensacionalismo e ao menosprezo 
ao informar ou comentar a respeito das revoluções sociais ocorri-
das no México a partir de 1910; na Bolívia, a par t i r de 1959; no 
Peru, a partir de 1968; e no Chile, entre 1970 e 1973. 

Houghton (1965, p. 430), outro analista norte-americano, crê 
que: 

Podem ocorrer na América Latina outras revoluções como a de 
Castro, apesar da Aliança para o Progresso - não em virtude ba-
sicamente da influência de Cuba ou do comunismo - mas devido 
a condições sociais básicas, negligenciadas durante tanto tempo. 
Nosso governo, nossos interesses econômicos e nosso povo reagi-
riam a tais mudanças. Poderão estas reações ser melhor esclareci-
das? Poder-se-á confiar que a imprensa conduza a este maior es-
clarecimento? 

Três exemplos de atitudes contrárias aos interesses da América Lati-
na por parte das agências norte-americanas 

Reyes Matta (1975), o Instituto de Pesquisas em Comunica-
ção, de Stanford, e Bonilla de Rarçios (1972) documentaram três 
casos em que se evidenciam atitudes contrárias aos interesses da 
América Latina por parte das agências noticiosas dos Estados Uni-dos. / 

Elsy Bonilla de Ramos conduziu um estudo para analisar o tra-
tamento que as agências noticiosas dos Estados Unidos dispensaranv 
à reunião da U N C T A D realizada em Santiago do Chile em 1972. 
Através dele ficou comprovada a existência de uma enorme tenden-
ciosidade de parte da AP e da UPI na forma com que estas retrata-
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ram a posição dos dez países industrializados presentes à reunião, 
não obstante a ativa participação dos países latino-americanos. A 
imprensa colombiana, que não enviou correspondentes ao encon-
tro, baseou sua cobertura nas notícias recebidas através de agências 
e utilizou sobretudo os telegramas da AP e UPI, muito embora ou-
tras agências como a AFP tivessem dado maior cobertura noticiosa 
aos países da região que participaram da conferência. 

Reyes Matta analisou o comportamento da UPI durante a reu-
nião mantida entre os ministros de Relações Exteriores da América 
Latina e o secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, 
em fevereiro de 1974. A maior parte das informações enviadas pela 
UPI desde o local da reunião foi utilizada pelos diários latino-
americanos. Reyes Matta examinou incidentes tais como: a) uma 
minuta proposta pelos Estados Unidos e que não foi aceita pelos re-
presentantes latino-americanos por conter conceitos julgados con-
trários aos interesses de seus países, ainda assim foi noticiada pela 
UPI como sendo o texto do acordo final da reunião e, como tal, 
publicado pela imprensa; além disso, informou-se que esta proposta 
havia sido apresentada pelos latino-americanos e aceita por Kissin-
ger; b) a UPI manteve o mais absoluto silêncio acerca dos temas le-
vantados pelas delegações latino-americanas no que respeita à coer-
ção econômica, balança de pagamentos e o papel desempenhado 
pelas grandes empresas multinacionais; e c) a seleção a que as agên-
cias de notícias submetiam estes assuntos fundamentais, extraindo-
os do contexto global da reunião. A conclusão de Reyes Matta (p. 
56) foi de que 

• A UPI seleciona a informação da América Latina segundo cri-
térios e interesses subordinados a uma estrutura de domina-
ção; 

• A UPI informa os latino-americanos sobre uma América Lati-
na que não é aquela em que eles vivem, mas em que acabam acredi-
tando graças à força de comunicação da agência. 

Um exemplo de informação noticiosa nacional produzida por 
instituições que não necessariamente concordam com os objetivos 
de desenvolvimento de um país é dado pela Venezuela, pais expor-
tador de petróleo. Ali toda a informação aparecida na imprensa a 
respeito da OPEP era originada em países importadores do produto (Pasquali, 1975, p. 20). 

Finalmente, como ficou comprovado por um estudo sobre a 
cobertura da imprensa latino-americana - baseado essencialmente 
nos telegramas da UPI e AP - o nascimento, em novembro de 1975, 
de uma nova república na região, Suriname, foi, em geral, ignorado 
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ou informado sumariamente, quando não em tom de menosprezo. 
"Como é possível - pergunta Reyes Matta (1976, p. 36) - que a de-
claração de independência de um país tão grande como o Uruguai 
ou o Equador, com a maior produção de bauxita do mundo, vizi-
nho do Brasil e quase limítrofe da Venezuela, receba tão pouca 
atenção da imprensa latino-americana?" 

Por conseguinte, o cerne do proolema não reside apenas no 
pouco que se informa, mas t ambém n o que não se informa, em quem 
informa e como. E as pesquisas demonstram que, seja por omissão 
deliberada ou acidental, a cobertura noticiosa da América Latina 
feita pelos Estados Unidos é sistematicamente superficial e invaria-
velmente distorcida. 

Em vista de tão avassalador e monótono desfile de imagens 
distorcidas, dado o que os meios de comunicação dos Estados Uni-
dos dizem a seu público - e também o que não dizem - torna-se 
simplesmente impossível esperar que os norte-americanos estejam 
informados sobre a vida real de seus vizinhos ao sul do Rio Grande. 
Nada mais lógico, portanto, que desenvolvam preconceitos e atitu-
des negativas com respeito aos mesmos. Ê com razão que um ex-
presidente da Venezuela chegou à conclusão de que "talvez a frase 
4é uma boa notícia que não haja notícias' tenha-se convertido em 
4boas notícias não são notícias 1 (...). É muito mais fácil apresentar a 
América Latina como sendo um vizinho desorganizado, confuso, 
incapaz de alcançar o que outros já conseguiram nos campos eco-
nômico e tecnológico" (Caldera, 1970, p. 1). Este ponto de vista é 
confirmado por estudioso norte-americano: 

A verdade é que, ao cabo de décadas de informação, as normas 
tradicionais sobre o valor das notícias ainda vigoram na América 
Latina, especialmente na cobertura das notícias "fortes": o desas-
troso, o violento, o curioso, o "poderia acontecer conosco" são a 
tônica do noticiário. (Barnes, 1964, p. 5) 

Em 1962, o Centro para o Estudo das Instituições Democráti-
cas publicou um informe sobre as notícias da América Latina com 
base na cobertura efetuada pela UPI, AP e New York Times. A co-
leta e análise do material referente à AP ficou a cargo de Hendrix, 
do Miami News, chegou à seguinte conclusão: 

Ao longo dos anos, o leitor norte-americano tem tomado contato 
com a América Latina através de notícias sobre catástrofes, guer-
ras, saques, pirataria e instabilidade política. Depois deste rosário 
inicial de violências, não é feito qualquer esforço sério no sentido 
de explicar a este leitor as causas dos acontecimentos ou familiari-



zá-lo com as personalidades envolvidas (...)• O desequilíbrio no 
fluxo de notícias originário da América Latina, se comparado 
com o fluxo or iundo de outras partes do mundo, produz uma per-
manente distorção de perspectivas (p. 51). 

Outro jornalista, Lyford, responsável pela análise do New 
York Times neste mesmo informe, observou que: 

Se considerarmos como notícia o que "acontece" certo dia em 
certo local, temos que reconhecer que o Times tem cumprido com 
sua responsabilidade pelo menos face a um pequeno grupo de paí-
ses latino-americanos. Se, por outro lado, entendemos por notícia 
a informação que esclarece uma situação, que contribui para 
construir uma complexa e refinada compreensão de uma nação e 
seu povo, obtida em primeira mão por um repórter jun to a fontes 
primárias e verificada independentemente de rumores ou fontes 
políticas, então o Times pode ser justamente acusado de negligen-
ciar sua missão. Ainda assim, ele cumpriu sua tarefa muito me-
lhor que qualquer ou t ro diário norte-americano (p. 56). 

4. Mecanismos de distorção 
Evidentemente, a definição clássica do que é uma notícia, vi-

gente nos Estados Unidos, determina distorções na informação. 
Profundamente arraigado na cultura do jornalismo clássico e trans-
plantado para a formação dos próprios profissionais latino-
americanos, este tipo de viés é prejudicial, ainda que possa ser con-
siderado mais inconsciente do que propriamente intencional. Outra 
modalidade menos inocente de mecanismos de distorção é a atri-
buição de " ró tu los" pejorativos através do uso constante de epíte-
tos al tamente condensados. Conforme observou o norte-americano 
Barnes (1964, p. 6), este hábito de " ro tu la r" resulta na "criação de 
uni virtual panteão de heróis e vilões (...)". Um analista latino-
americano menciona alguns exemplos dessa prática: 

Faz-se referência ao presidente "marx i s ta" Salvador Allende, sem 
que ninguém se lembre ou esteja disposto a falar do presidente 
"capi ta l is ta" Richard Nixon ou Gerald Ford. Líderes políticos 
progressistas do Terceiro M u n d o são descritos como "extremis-
tas" ou "rebeldes" , ' sem que, no entanto, ninguém atribua qual-
quer qualificativo aos políticos conservadores ou reacionários. Os 
negociadores diplomáticos dos países progressistas são "retóri-
cos" , ao passo que os do m u n d o desenvolvido são "pragmát icos" 

A suposta objetividade na apresentação da notícia é desmenti-
da pelo uso arbitrário da linguagem (Somavía, 1976, p. 20). O pró-

prio Barnes assinala que a técnica da "pirâmide invertida" para 
compor a notícia - característica do jornalismo "moderno e objeti-
vo" - constitui outro agente de distorção; insinua, ademais, que a 
escolha do parágrafo de entrada (lead ou "cabeçalho") envolve a 
presença imediata e dominante dos preconceitos vigentes, ao passo 
que as informações importantes sobre o contexto ficam relegadas a 
algumas poucas linhas. 

O manejo inadequado da informação devido a erros de "pos-
tura profissional" se manifesta também através de outros tantos 
mecanismos de distorção, alguns dos quais já foram denunciados 
como instrumentos intencionais de manipulação. Juan Somavía 
destaca, dentre outros, os seguintes: a) enfatizar acontecimentos in-
significantes, geralmente pitorescos ou grotescos; b) preparar e 
apresentar os fatos de forma tal que possam levar o leitor, por de-
dução, a conclusões negativas para os países em desenvolvimento e 
favoráveis aos interesses políticos e financeiros transnacionais; c) 
"fazer notícia", ou seja, conjugar fatos isolados fazendo parecer 
que ocorreram conjuntamente. 
5. Resumo e conclusões 

Analisou-se o papel das agências de notícias, a dominação que 
exercem sobre a imprensa latino-americana, ao mesmo tempo em 
que se identificaram casos de distorção e manipulação das noticias 
que chegam à região. A análise do tratamento das notícias que 
saem da região demonstrou uma distorção semelhante no que se re-
fere à imagem da vida na América Latina apresentada pelos meios 
norte-americanos, especialmente nos -casos, de mudanças sociais 
"dirigidas" na região. 

A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que o fluxo inter-
nacional de notícias na região se encontra fortemente controlado, 
em todos os sentidos, pelas agências noticiosas norte-americanas. 
Apesar de operarem mediante critérios comerciais, estas empresas 
efetuam uma distorção na informação que parece -ser orientada 
mais do ângulo político do que propriamente empresarial. Com fre-
qüência, manipulam-se as notícias de forma a ajustá-las a uma si-
tuação de domj^ação política. A realidade apresentada à região, 
bem corno a que ela projeta para além de suas fronteiras , jende a ser 
distorcida em benefício das posições políticas dos Estados Unidos. 
Isto se torna particularmente claro no tratamento informativo dos 
processos "dirigidos" de mudança sócio-estrutural na região. 
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III. A DOMINAÇÃO DA AMÉRICA LATINA 
PELOS ESTADOS UNIDOS ATRAVÉS 

DA TELEVISÃO, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, 
CINEMA E REVISTAS 

E mais: 1) os meios de comunicação dizem ao 
homem comum quem ele é: lhe dão identidade; 
2) dizem-lhe o que quer ser: lhe dão aspirações; 
3) dizem-lhe como seguir esse caminho: lhe 
dão a técnica; e 4) dizem-lhe como sentir que é 
assim mesmo quando não o é na realidade: lhe 
oferecem uma possibilidade de fuga. 

C. WRIGHT MILLS. 

/ 
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Este capítulo apresenta os resultados de algumas pesquisas 
realizadas tanto na América Latina como em outras partes, acerca 
da influência dos Estados Unidos sobre a televisão, cinema e revis-
tas latino-americanos. A maior parte das informações refere-se à te-
levisão, que foi objeto de grande número de investigações sobre o 
papel que nela representam as agências de publicidade norte-
americanas. Tais informações são incluídas neste capítulo, uma vez 
que tais agências desempenham o papel de financiadoras dos três 
meios aqui tratados, papel este que também repercute na imprensa. 

As pesquisas sobre revistas se referem à propriedade bem 
como ao conteúdo. Os resultados das análises sobre o conteúdo da 
televisão são apresentados no capítulo IV, já que são mais abun-
dantes e se prestam a uma avaliação mais sistemática em seu con-
junto. 

1. A televisão 
Os maiores investidores na televisão latino-americana são as 

três redes nacionais de rádio e televisão dos Estados Unidos. Estes 
investimentos começaram a partir da década de 30, no rádio e, des-
de a década de 60, continuaram na televisão. 
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As cadeias colombianas de radiodifusão, estabelecidas nas dé-
cadas de 40 e 50, foram montadas e financiadas pela Cadeia das 
Américas, controlada pela Columbia Broadcasting System (CBS), 
ao passo que a Cadeia Panamericana era controlada pela National 
Broadcast ing System (NBC). Estes dois consórcios norte-
americanos funcionavam em toda a América Latina (Fox de Car-
dona, 1975). A emissora chilena Radio Cooperativa Vitalícia é filia-
da à rede panamericana da NBC (Schenkel, 1973, p. 55). 

Porém não foram os consórcios de rádio e televisão norte-
americanos os únicos a investir nos meios de comunicação de mas-
sas da América Latina. A empresa farmacêutica Sidney Ross esta-
beleceu uma das primeiras cadeias de rádio na Colômbia (Fox de 
Cardona, op. cit., pp. 23-24), enquanto que no Chile, até 1971, o 
controle acionário da rede Minera estava nas mãos de três compa-
nhias mineradoras dos Estados Unidos: Anacona, Kennecot e An-
glo Lautaro (Schenkel). 

Em 1960, após a criação do Mercado Comum Centro-
americano, o grupo American Broadcasting Company-World Vi-
sion investiu em cinco estações da América Central, criando assim a 
CATVN, a qual, simultaneamente, adquiriu programação, serviu 
como representante de vendas e estabeleceu uma rede ligando essas 
estações. Em 1968, na América do Sul, foi aplicada uma estratégia 
semelhante, com a rede LATINO. A ABC tomou a frente dos ou-
tros consórcios norte-americanos neste tipo de atividade; Mattelart 
(1973a, p. 136) afirma que, em 1969, suas redes incluíam os seguin-
tes canais: 

"9" de Buenos Aires "5" de Tegucigalpa 
"13" e "4 M no Chile "2" nas Antilhas Holandesas 

"9" de Bogotá "2" no Panamá 
"7" na Costa Rica " \Y 9 no Uruguai 
"7" de São Domingos "4" na Venezuela 
"7" , " 6 " e " 3 ° no Equador " 3 M na Guatemala 
"2" e "4" de San Salvador 

A CBS seguiu o exemplo da ABC investindo diretamente em 
companhias gravadoras de discos na região, a par de investir em 
três companhias transnacionais produtoras de programas de televi-
são: Proartel na Argent ina , Proventel na Venezuela e Pantel no Pe-
ru. (As duas primeiras foram vendidas recentemente; no primeiro 
caso a interesses privados argentinos e no segundo, a uma empresa 
nacional mais tarde absorvida pelo governo). A CBS também pos-
sui estações em Trinidad e em Antigua (Mattelart; op. cit., p. 137). 
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O grupo Time Inc., juntamente com a CBS, tem interesses na 
Venezuela e Argentina, de onde já se retirou, embora continue a in-
vestir no Brasil por meio de assistência técnica e financeira à TV 
Globo, no Rio, e à TV Paulista em São Paulo (Mattelart, op. cit., p. 137). 

A NBC mostrou-se menos arrojada em sua política de investi-
mentos diretos, devido talvez à relação que mantém com a matriz, a 
RCA, a qual desenvolvia outras atividades de venda de equipamen-
tos e assistência técnica às nascentes companhias latino-americanas 
de televisão. A NBC investe no Canal 2 de Caracas (20%), além de 
possuir uma estação de televisão em Monterrey, México, e outra na 
Jamaica; já havia investido anteriormente no Canal 9 de Buenos Ai-
res (Schenkel, op. cit., p. 23). 

A década de 70 testemunhou uma diminuição nos investi-
mentos diretos norte-americanos nos meios de comunicação de 
massas da América Latina, particularmente a televisão. Isto se deve 
a uma crescente preocupação quanto às possíveis interferências 
políticas naquelas aplicações. Assim, foram desenvolvidas outras 
formas de influência, analisadas mais adiante. Por exemplo, na 
publicidade, na venda de programas, na tecnologia e em materiais 
educativos (Mattelart, 1973b, p. 175). 

Programação 
Uma pesquisa realizada em 1970 examina uma semana de pro-

gramação da televisão em 18 cidades da América Latina. Os resul-
tados revelam que os programas norte-americanos ocupam, em mé-
dia, 31,4% do total, com seus extremos oscilando entre 92,7% no 
Panamá e 21,4% na Argentina (Kaplun, 1973, p. 79). 

Um estudo mundial sobre a programação internacional da te-
levisão (Varis, 1973) complementa estes dados analisando o fluxo 
dos programas norte-americanos na América Latina. O trabalho 
revela os seguintes percentuais de programas importados por país: 
Uruguai, 62%; República Dominicana, 50%; México (Telesistema 
A), 39%; Guatemala, 84%; Chile, 55%; Colômbia, 34%; Argentina 
(Canal 9), 10%; e (Canal 11) 30%. 

Fox de Cardofía (1973, p. 47) calculou, com base em dados da 
Motion Picture Export Association of America (MPEAA), que as 
vendas totais de programas de televisão dos produtores e distribui-
dores norte-americanos situam-se em torno de 100 milhões de dóla-
res, dos quais 25% correspondem às exportações para a América 
Latina. 
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Segundo Varis (op. cit., p. 196), à exceção da Rede de Televi-
são Educativa, cada uma das empresas norte-americanas que ex-
portam materiais televisivos distribui na América Latina um terço 
de seu total de vendas ao exterior. O principal comprador é o Bra-
sil, que adquire quase um quarto desse montante, seguido, em 1970, 
pelo Peru, México e Venezuela. De acordo com Mas (1969), a Amé-
rica Latina gasta anualmente 80 milhões de dólares na compra de 
filmes e programas gravados da televisão norte-americana. 

Este fenômeno ultrapassou os limites da televisão comercial, 
estendendo-se às vendas de programas educativos para a América 
Latina. Por exemplo, Plaza Sésamo teve sua versão espanhola fi-
nanciada pela XEROX, é controlada por Producciones Barbacha-
no Ponce S.A. proprietários de cadeias de televisão e é distribuída 
na região pela Televisa, do México. O mesmo aconteceu no Brasil 
com Vila Sésamo: o programa foi basicamente financiado pela XE-
ROX e co-produzido pelo sistema O Globo de imprensa e televisão 
(Rio) e a Companhia TV Cultura de São Paulo (Mattelart , 1973, p. 
172). 
Publicidade 

As estatísticas mostram a publicidade como financiadora qua-
se que exclusiva dos meios de comunicação de massa da América 
Latina, particularmente a televisão. 

Os diários latino-americanos dedicam 46% de seu espaço à 
publicidade comercial (Kaplun, op. cit., p. 29), ão passo que 86% 
das estações Tadiofônicas na América Latina são comerciais (ou 
93%, se excluídas as emissoras cubanas) (ibid., p. 58). De 30 a 40% 
do tempo de transmissão dessas estações são ocupados pela publici-
dade {ibid., p. 64). Cerca de 83% dos canais de televisão latino-
americanos são comerciais (ou 92%, se excluídos os cubanos) (ibid., 
p. 54). Vinte por cento do tempo de transmissão destes canais são 
ocupados pela publicidade (ibid., p. 76). A seguir, são apresentados exemplos do grau em que esta 
publicidade é controlada por firmas não-nacionais nos diversos paí-
ses da região: 

a) Em países centro-americanos, como Guatemala, Nicarágua 
e El Salvador, a publicidade está praticamente nas mãos de uma ú-
nica empresa, a McCann Erickson. 9 

9 hm 1971, a McCann-Erickson ostentava um fa turamento total da ordem de 594 
niilhõe» de dólares, 60° o do qual havia sido gerado no exterior. Na América Latina, 
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b) Na Argentina, entre as dez mais importantes agências de 
publicidade, seis são filiais ou associadas de empresas norte-
americanas, com um fa turamento em torno de 70% desse total de 
dez agências (Mattelart, 1975, p. 87). 

Em 1960, as cinco principais agências norte-americanas con-
trolavam 35% do tempo comercial da televisão, ao mesmo tempo 
em que os anunciantes estrangeiros (Ford, Standard Oil, Coca-
Cola etc.) representavam de 30 a 45% de toda publicidade da tele-
visão argentina (Schenkel, 1973, p. 21). 

c) As vendas das maiores agências do Brasil - McCann Erick-
son e J. Walter Thompson 1 0 - representam aproximadamente o 
dobro das principais companhias nacionais, que também estão as-
sociadas a capital e agências norte-americanas (Mattelart , ibid., p. 
87). 

d) Em 1970, das vinte principais agências de publicidade do 
Chile, cinco - incluindo as duas maiores - eram filiais de firmas 
norte-americanas. Cerca de 45% da publicidade do Canal 13 provi-
nham de firmas não-nacionais e a ampla maioria da publicidade vei-
culada pelo rádio também era estrangeira (Mattelart , 1970, pp. 56-
57). 

e) Três agências norte-americanas se acham entre as sete maio-
res da Colômbia, além de volumosos investimentos dos Estados 
Unidos nas agências nacionais. Os cinco maiores anunciantes da te-
levisão colombiana são a Colgate-Palmolive, Lever Bros, American 
Home Products, Loterias e Rifas e Laboratórios Miles (Fox de Car-
dona, 1975, p. 37). Mais de 50% da publicidade televisiva referem-
se a cosméticos, alimentos não-essenciais, detergentes e outros arti-
gos de supermercado, sendo que a grande maioria destes produtos é 
fabricada por empresas transnacionais (Fox de Cardona, ibid., p. 
41). 

f) Das 170 agências que funcionam no México, apenas quatro 
são totalmente mexicanas. " A s restantes, dominadas por compa-
nhias norte-americanas, controlam 70% dos negócios de publicida-
de que financiam a imprensa, o rádio e as cadeias de televisão do 

a empresa tem sucursais no Brasil, Chile, Colômbia , Costa Rica, Equador , El Salva-
dor, Gua temala , Jamaicü. México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Trinidad 
y Tobago, Uruguai e Venezuela (Schiller, 1974, p. 130). 

10 Desde 1971, a Walter Thompson é considerada a maior agência d o geral do 
mundo, com um fa turamento da ordem de 774 milhões de dólares, 45% gerados fora 
dos Estados Unidos. Na América Latina, funciona na Argentina, Brasil, México, Pe-
ru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela (Schiller, ibid., p. 129). 



país. N o México, são gastos anualmente quase 500 milhões de dóla-
res em publicidade; deste total, 400 milhões são controlados por 
onze agências norte-americanas" (Latin America Politicai Report, 
1976). 

g) Segundo Malpica (1968), 80% da publicidade comercial do 
Peru eram controlados por sete agências norte-americanas. Em 
1969, a Sears Roebuck e "Supermarkets" ocuparam o primeiro lu-
gar dentre os anunciantes na imprensa, enquanto a Procter and 
Gamble, Sears Roebuck, Sidney Ross, Colgate-Palmolive, Sherwin 
Williams e Bayer foram os maiores anunciantes no rádio e televi-
são. 

h) As dez maiores agências da Venezuela são direta ou indire-
tamente controladas por capitais norte-americanos (Mattelart, 
1975, p. 87). A Associação Nacional de Anunciantes deste país é in-
tegrada pelos principais clientes publicitários do rádio, televisão e 
imprensa. De seus 78 membros, 42 são empresas transnacionais 
(CONAC, 1975, p. 130). Gastam-se anualmente mais de 210 mi-
lhões de dólares em publicidade. Eliaschev (1975) assinala que, den-
tre as principais agências de propriedade norte-americana, figuram 
as seguintes (acompanhadas por alguns de seus maiores clientes transnacionais): 

JWT: Ford, Kodak, Adams, Lever Bros., Pan Am, Che-
sebrough, Ponds, Kraft , Kellog, Gillette e Laboratórios Abbott . 

McCann Erickson: Westinghouse, American Express, Exxon, 
General Motors, Coca-Cola, Goodyear, Cyanamid, Max Factor. Young and Rubicam: Chrysler, Procter and Gamble, General 
Electric, Mennen. 

Influência da publicidade 
Diaz Rangel (1967) examinou a influência da publicidade na 

Venezuela, documentando vários casos de intervenção da mesma 
na imprensa nacional. Dentre eles, o boicote publicitário contra o 
jornal El Nacional, entre 1961 e 1962, devido a sua linha indepen-
dente e, por vezes, favorável ao processo revolucionário cubano. 
Importantes firmas anunciantes, tanto transnacionais como nacio-
nais, boicotaram o jornal a tal ponto que seu conselho de redação 
se viu obrigado a substituir o editor e mudar a linha editorial. 

Segundo Diaz Rangel (1974, p. 43), eis alguns casos específicos 
de supressão de notícias na Venezuela: 

1) um inquérito aberto pelo Ministério do Trabalho para in-
vestigar a imposição de castigos físicos aos operários da subsidiária 
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venezuelana da General Electric não foi divulgado por nenhum pe-
riódico, apesar dos boletins oficiais de notícias a respeito; e 

2) uma notícia de primeira página sobre um caso de importa-
ção ilegal de televisores envolvendo a Sears foi retirada da diagrama-
ção momentos antes de ir ao prelo, devido a pressões sobre o diário 
por parte de firmas anunciantes. 

No Peru, antes do movimento que, em 1968, conduziu ao po-
der o general Velasco Alvarado, Benavides Correa documentou ou-
tros casos que exemplificam as fortes pressões exercidas sobre uma 
estação de rádio, um canal de televisão e um semanário político que 
se colocaram contra o domínio exercido pela International Petro-
leum Company em detrimento dos interesses nacionais. 

Muraro (1975) descreve um lock out publicitário organizado 
por corporações transnacion-ais na Argentina, às vésperas da imi-
nente nacionalização dos canais de televisão, com vistas a criar um 
clima negativo em torno de tal medida. 

Por meio de uma brusca diminuição nos investimentos publici-
tários, tencionavam elas estimular uma recessão econômica justa-
mente nos meses em que a taxa de empregos atingira seus patama-
res mais elevados. 
2. O cinema 

Dentre os filmes exibidos na América Latina, cerca de 55% são 
produzidos nos Estados Unidos. Os extremos oscilam entre 46% no 
México, que é o maior produtor de películas faladas em espanhol 
da região, e 70% (Bolívia) e 73% (Guatemala) (Kaplun, 1973, p. 52). 
Deve-se registrar que dois terços da população destes dois últimos 
países não falam o espanhol como primeiro idioma. 

A tabela a seguir apresenta a produção e programação cinema-tográfica segundo os países da região: 
A distribuição de películas é controlada pela M G M , 20th Cen-

tury Fox, United Artists, Columbia, Paramount e Warner Bros. 
Todas elas operam amparadas pela Motion Picture Export Asso-
ciation of America (Associação Americana de Exportadores de Fil-
mes). Este consórcio tornou-se possível graças ao Webb Pomerene 
Export Trade Act ( t e i Webb Pomerene de Comércio de Exporta-
ção), que pejunite aos concorrentes nacionais nos Estados Unidos 
cooperarem entre si formando associações de exportação, o que, de 
outra maneira, seria considerado ilegal segundo as leis Sherman e 
Clayton contra os monopólios. Com efeito, esta exceção às leis an-
timonopolistas permitiu que as empresas norte-americanas se asso-
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cassem para fixar preços e repartir entre si os mercados estrange.-
ros (Guback, 1974, p. 93). 

l v l r u l , Kilm» To,al I W u ^ o O u " o s 

anual de nor.e-ame- anual dr nacional nor.c-ame- % 
prodiiçàu 
nacional 

Média le nurte-ame-produçào ricam» exibições % r , c a ™ 

l.ongas-metragens 
Bolívia 1 
Colômbia 2 
Costa Rica 
Chile 3 
Equador 
Hl Salvador 
Gua temala 
Haiti 
Honduras 
México 75 
Nicarágua 
Panamá 
Paraguai 
Peru 4 
Porto Rico 
R. Dominicana 
Uruguai 

160 220 0,4 73 26,6 
170 417 0.5 40 59,5 
200 325 - 61 39 
170 320 1 53 46 
200 350 - 57 43 
150. 300 - 50 50 
140 200 - 70 30 
200 300 - 67 33 
185 300 - 62 38 
147 314 24 46 30 
230 350 - 66 34 
225 412 - 54 46 
210 320 - 66 34 
234 585 0,7 40 59,3 
175 350 - 50 50 
200 350 - 57 43 
150 307 - 49 51 

t-onte: Kaplun , 1973, p. 94. 

Hm muitos países, estas companhias também sâo proprietárias 
das salas de projeção que exibem seus próprios filmes (Mattelart, 
1973a, p. 139). 

3. As revistas 
A maior parte das revistas norte-americanas distribuídas na 

América Latina acha-se sob o controle da Hearst Corporation. 1 1 

No México, estas revistas (Cosmopolitan, Good Housekeeping e Po-
pular Mechanics) sâo publicadas em espanhol por Publicaciones 
Continentales, com uma tiragem mensal da ordem de dois milhões 
de exemplares. No Chile, os direitos de impressão e distribuição das 

1 I A Hearst Corpora t ion t ambém é co-proprietária da U P l e da M G M (Matte-
lart. 1973a, pp 127-128). 
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mesmas são detidos pela Editorial Lord Chochrane, do Grupo Ed-
wards. 

As edições latino-americanas das revistas da Hearst, prepara-
das na Venezuela, encontram-se sob a administração da Editora 
América, do Grupo Armas. A cadeia De Armas, estabelecida em 
1967 a partir da Distribuidora Continental, constitui-se atualmente 
na maior casa editora da América Latina; assim, detém os direitos 
exclusivos de reprodução e distribuição para a América do Sul das 
seguintes revistas norte-americanas: Buenhogar, Mecânica Popular, 
Cosmopolitan, Readers Digesí e Almanaque Mundial. N o total , De 
Armas põe em circulação mensalmente cerca de 17 milhões de 
exemplares (Eliaschev, 1975, p. 17). 

Seleções (do Readers Digesí) publica nove edições na América 
Latina, oito em espanhol e uma em português. Cerca de 95% do 
material publicado nas nove revistas, o qual raramente provém da 
América Latina, é o mesmo para todas as edições. A tiragem total 
da revista na região alcança 900 mil exemplares por mês (Kaplun, 
1973, p. 43). Segundo Mattelart (1973a, p. 131), o grupo Time/Life 
Inc. investe em diversas revistas e casas editoras da região. 

O principal editor e distribuidor de histórias em quadrinhos 
para a América Latina é a Western Publishing Company, cuja ma-
triz se localiza no México. Difunde milhões de exemplares de Ar-
chy, Batman, Superman, Walt Disney, Lorenzo y Pepita, Tom & Jer-
ry e Porky Pig, entre outras. Além disso, Walt Disney concede li-
cenças diretas a editoras latino-americanas para publicação de seus 
produtos em espanhol. Neste caso, incluem-se a editorial Andes, de 
Bogotá, e a editorial Tucumán, da Argentina (Mattelart, ibid., p. 
130). Durante este último lustro, vários pesquisadores, sobretudo 
nos países meridionais da região, dedicaram-se a analisar as impli-
cações ideológicas das mensagens veiculadas pelas revistas popula-
res, com ênfase especial nas histórias em quadrinhos. 

Dorfman e Mattelart (1973), por exemplo, analisaram o con-
teúdo "latente" ou não diretamente manifesto das historietas de 
Disney, tais com6 o Pato Donald. Descobriram que estas mensa-
gens apresentavam uma sociedade desprovida de estrutura familiar, 
onde a economia se limitava aos setores primário e terciário. Além 
disso, os protagonistas animais atuam num mundo subdesenvolvi-
do onde os únicos personagens humanos são atrasados, confusos e 
perigosos. E, finalmente, comprovaram que esta história em qua-



drinhos promove o gozo do tempo de ócio e as aspirações materiais 
como forças motrizes da sociedade. 1 2 

Também as fotonovelas, basicamente produzidas e distribuídas 
por uma rede americano-mexicana, desfrutam de ampla aceitação 
popular em toda a região, especialmente entre os baixos estratos da 
classe média. Um estudo deste tipo de publicação, realizado por 
pesquisadores norte-americanos, chegou, entre outras, às seguintes 
conclusões: 

A fotonovela é um instrumento ideal para moldar as mulheres 
numa estrutura capitalista dependente. Os três tipos de histórias -
de desintegração-integração, de fuga total e orientadas para o 
consumo - destacam a passividade, a adaptação à mobilidade e o 
individualismo em defesa do status quo (...). É importante que es-
tas histórias sejam fundamentalmente dirigidas às mulheres tendo 
em vista a propagação dos valores veiculados nas fotonovelas 
(Flora e Flora, 1978). 

A revista Seleções (do Readers Digest) alcança uma ampla cir-
culação latino-americana por intermédio de suas edições em portu-
guês e espanhol. David Ogilvy (1974), renomado publicitário norte-
americano, assim celebra a influência cultural desta publicação: " A 
revista exporta o que há de melhor na vida norte-americana (...) em 
minha opinião, Seleções está tendo um papel tão importante quan-
to a Agência de Informação dos Estados Unidos na batalha para 
ganhar as mentes dos homens". Mas, o que exatamente está Selec-
ções fazendo? De acordo com o pesquisador Ariel Dorfman (1977), 
que afirma ter decodificado a 4 iteologia"desta revista, eis algumas 
das coisas que a mesma vem fazendo: 

a. Propagar a idéia de que a ciência é neutra e que o conheci-
mento adquirido por seu intermédio encontra-se a princípio ao al-
cance de todos sem distinção, embora tenda a favorecer os que se 
mostram bons e éticos. 

b. Promover a falácia da democratização do conhecimento le-
vando a ciência ao nível do grande público e reforçando a crença de 
que a todos cabem iguais oportunidades de alcançar a sabedoria. 

12 hste estudo foi originalmente publicado no Chile, em W l , mas, após o golpe 
miliiar de 11 de relembro de 1973, leve sua circulação proibida naquele pais. Desde 
enlào apareceram quin/e edições, uma das quais publicada na Grã-Bretanha, em 
maio de 1975 Segundo informação da International General , o governo norte-
americano proibiu a entrada deste livro no país até o resultado de recurso legal mo-
vido pelos advogados da Walt Disney Productions (International General, 1975). 
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c. Insinuar que o mundo subdesenvolvido é assim devido à fa-
talidade, ao clima adverso, aos costumes extravagantes e à falta de 
uma tradição de grandes pensadores. Portanto, a solução para os 
países do Terceiro Mundo reside na absorção dos conhecimentos 
produzidos pelo mundo desenvolvido. Pois, juntamente com o co-
nhecimento, virão o alimento e o progresso * 

Um dos aspectos mais significativos da informação com que os 
Estados Unidos bombardeiam a América Latina é a sistemática ela-
boração de imagens estereotipadas de sua terra, povo e cultura. 
Muito embora isto ocorra em todos os meios de comunicação, veri-
ficou-se que as revistas constituem um veículo primordial neste pro-
cesso. Ao analisar o conteúdo de nove revistas norte-americanas de 
notícias gerais e de públicos especializados, Whitaker (1969) verifi-
cou que elas se concentravam em: a) o que os turistas norte-
americanos deveriam ver, comer, beber e comprar, e b) os incômo-
dos, senão os sérios perigos, de viajar e viver na América Latina. 
Alguns de seus comentários são muito eloqüentes. 

Ê muito mais provável que se ouça falar de guerrilhas e revolucio-
nários, bandidos e terroristas, erupções vulcânicas e terremotos, 
inundações e desabamentos, doenças e fome, ignorância e supers-
tição do que sobre novas escolas e hospitais, cooperativas de cam-
poneses e programas de educação de adultos, novas indústrias c 
fontes de energia, a crescente classe média e suas aspirações, mo-
vimentos para reduzir a evasão de impostos e as desigualdades c 
para promover a reforma agrária e a colonização (op. cit.. p. 18). 
As grandes massas, cerca de duzentos milhões de habitantes (...) 
raramente são distinguidas pelo turista ou o redator de revistas 
como algo mais que uma mancha humana periférica que se move 
por entre tudo aquilo que o guia vai apontando como arcaico ou 
estranho, pitoresco ou histórico (...) 
(...) os proeminentes, os belos, os ricos e os raros são escolhidos 
como destaques, porém quase nada se fala a respeito dos milhões 
sem rosto que lutam para alcançar um pequeno lugar ao sol (...) 
(...) Algumas praias estupendas, uma grande fazenda de gado nos 
pampas, algumas ruínas incaicas, maias ou astecas, um campo de 
petróleo na Venezuela; urya mina de estanho na Bolívia e o Canal 
do Panamá, pontos espalhados ao longo de um continente vasto e 
misteriosd; dominado por inexpugnáveis montanhas, impenetrá-
veis selvas, rios infestados de crocodilos e habitados por ninfas de 
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biquíni, cariocas sempre alegres, gaúchos indomáveis, índios car-
rancudos no altiplano e selvagens caçadores de cabeças no Ama-
zonas (...) (op. cit., p. 20). 

4. Resumo e conclusões 
A influência dos Estados Unidos nos meios de comunicação 

latino-americanos foi iniciada com os investimentos diretos realiza-
dos pelas redes e outras companhias latino-americanas no rádio e 
televisão da região. Este investimento inicial, de suma importância 
durante a década de 60, foi sendo gradualmente substituído por 
aplicações nas agências de publicidade que financiam os veículos de 
comunicação. A influência dos Estados Unidos na televisão, publi-
cidade, cinema e revistas da América Latina pode ser resumida da 
seguinte maneira: 

• A informação veiculada nos anúncios e mensagens publici-
tárias é dirigida à pequena parcela da população com poder 
econômico para consumir os produtos anunciados. Assim, 
os meios de comunicação não levam na devida conta as ne-
cessidades étnicas, sociais, culturais e informacionais das 
maiorias. Por conseguinte, as complexidades étnicas e cultu-
rais de um país, que constituem um importante elemento 
para o desenvolvimento autóctone e a sobrevivência nacio-
nal, vêem-se reduzidas a uma "média geral" que não as dis-
tingue e as desfigura. 

• Verificou-se uma significativa presença de investimentos di-
retos de capitais norte-americanos em vários meios de comu-
nicação da América Latina pertencentes ao setor privado. 

• A maioria dos grandes meios de comunicação coletiva da 
América Latina é financiada, em sua maior parte, pelas 
agências publicitárias norte-americanas. 

• A maioria dos investimentos norte-americanos em publici-
dade, na América Latina, provém de empresas transnacio-
nais estabelecidas nos Estados Unidos, cujas operações já 
foram, em diversos aspectos, consideradas lesivas aos inte-
resses dos países que as hospedam. 

• A atividade de propaganda comercial na América Latina, á-
rea em que os Estados Unidos desempenham um papel pre-
ponderante, é vista como um obstáculo à mudança social e 
ao desenvolvimento nacional na região, especialmente na 
medida em que estimulam o consumismo. 102 

• Os investimentos publici tários dos anunciantes nào-
nacionais servem como instrumento que limita e manipula a 
informação recebida pelo público dos meios de comunica-
ção, ajustando-a a seus próprios interesses comerciais e polí-
ticos. Desta forma, invalida-se um principio básico da de-
mocracia, que é a existência de cidadãos bem informados. 

• A influência dos Estados Unidos sobre os públicos latino-
americanos se faz sentir mais direta e fundamentalmente 
através dos filmes e versões em espanhol de revistas e livros 
de histórias em quadrinhos. 

• Por outro lado, os conteúdos difundidos por meio dos veícu-
los de comunicação de massas latino-americanos (como é o 
caso dos programas de televisão) ou transmitidos diretamen-
te ao público da região (cinema e revistas) estão submetidos 
a uma imoderada concepção de maximização mercantil e 
tendem a desempenhar um papel mais comercial do que pro-
priamente político em sua modalidade de distorção social. 
Este tipo de programação é propiciado pela estrutura co-
mercial dos veículos e, em especial, pelas agências publicitá-
rias e seus clientes - os anunciantes norte-americanos - na 
medida em que promove o consumismo. Contudo, isto não 
invalida a orientação política, conformista e prô-s tatus quo 
desta programação. 
Em ambos os casos, estas formas de comunicação apresen-
tam uma imagem do mundo que impede a compreensão da 
realidade nacional, a par de distorcê-la em favor da depen-
dência política e econômica da América Latina face aos Es-
tados Unidos. 
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IV. O CONTEÜDO 
DOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO: 

OUTRO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO 

Por acaso, não vivemos hoje num mundo que 
não pode mais continuar indiferente à pobre-
za, à fome e à miséria em qualquer parte do 
globo? E que efeito têm nossos programas -
que dão ênfase ao esbanjamento, ao consumis-
mo, à violência e ao luxo - sobre aqueles que 
morrem de fome? 

H. J. SKORNIA 
Os anúncios, a música, as imagens da radiodi-
fusão e da televisão vão, como gotas d'água 
que não param de pingar sobre uma pedra -
por mais dura que esta seja - penetrando os 
ouvintes e telespectadores até conformá-los 
aos seus interesses. Um duplo instrumento 
educativo, presente em todas as nossas casas, 
mesmo as mais humildes, que vai criando, tal-
vez sem que disso nos demos conta, um deter-
minado tipo de homem. 

LEOPOLDO ZEA 
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O presente capítulo trata de algumas das imagens de mundo 
que a televisão projeta sobre a América Latina. A escolha do veícu-
lo televisão não é arbitrária. Talvez em nenhum outro meio de co-
municação apareça de forma tão clara o referido conjunto de ima-
gens. 1 3 E, muito embora se possa objetar que o número de pessoas 
atingidas pela televisão em nossos países é ainda baixo, o impacto 
deste canal de "diversão" é notório. Além disso, é bem provável 
que as imagens transmitidas por este meio sejam representativas da 
maioria daquelas exibidas pela totalidade dos veículos de massa. 

Neste capítulo, atribuir-se-á ênfase naquilo que, em conjunto, 
foi chamado "... os valores reais, os estilos de vida, as maneiras de 
viver..." (Goulding, 1973, p. 46) ao invés de deter a atenção, de ma-
neira isolada, em imagens específicas tais como o sexo, as drogas, a 
violência, a guerra, a raça e a religião ou, ainda, em perspectivas re-
feridas a determinados setores do público, como mulheres e crian-
ças. Em outras palavras, o interesse aqui é descobrir como pode a 
televisão constituir-se em instrumento de transmissão de ideologias 

13 t£is alguns estudos sobre televisão, além dos que foram analisados no presente 
trabalho: Morel (1972a e 1972b), Morel, Ossandon e Fuenzalida (1973), CIESPAL 
(1966), Stryker (1957), Swan (1957), Figueroa (1970), Hornik et ai (1973), Lima 
(1968), León (1973), Masot ta (1971) e Ruiz Durán (1972). 
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à população. A ideologia será entendida aqui como "(...) o conjun-
to dos conhecimentos, crenças, valores, normas e padrões de com-
por tamento e modelos de relações sociais que o homem produz 
como reflexo de suas formas concretas de v ida" (Urrut ia , 1973, 
p.8). Esta definição será complementada com a noção segundo a 
qual a ideologia determina "(...) opiniões referentes aos problemas 
do objetivo visado no processo do desenvolvimento social, opiniões 
estas fo rmadas com base em determinados interesses de classe, para 
a defesa dos quais con t r ibuem" (Sch^ff, p. 139). 1 4 

A resenha se limitará às / i m a g e n s " que os pesquisadores e 
críticos consideram contrár ias às aspirações em favor de um desen-
volvimento nacional humaníst ico, a u t ô n o m o e verdadeiramente de-
mocrát ico na América La t ina . 'Não se quer sugerir, com isto, que os 
meios de comunicação de massa não t ransmitam, ou não possar vir 
a t ransmitir , imagens de natureza positiva. 1 5 O que se pretende é in-
dicar ser compreensível que as imagens negativas sejam obje to 
maior de atenção, na medida em que causam maiores preocupa-
ções. 

1. Uma imagem de imagens 
A comunicação não pode ser separada de algumas característi-

cas exclusivas do animal homem. U m a delas consiste em sua capa-
cidade de se perceber como membro de um " m u n d o " dado; por 
exemplo, de um con jun to de condições naturais ou sócio-culturais 
de existência, cujos limites ele é - até certo ponto - capaz de avaliar, 
definir subjet ivamente, além de com elas se identificar. " É uma es-

14 Um número cada vez maior de especialistas latino-americanos de mentalidade 
progressista, a maioria dos quais segue as orientações européias do "estruturalismo" 
e da "semiologia", está procurando explorar conceptualmente a relação entre ideo-
logia e comunicação de massas. Ver, entre outros, os seguintes trabalhos: Verón 
(196K, 1970 e 1971), Sodré (1971), Assman (1973 e 1974), Freire (1971), Ribeiro 
(I97U). Indart (1973), Acosta (1977), Muni/aga (1972) e Urrutia (1973). 

Í5 Na realidade, não existe na América Latina nenhuma investigação que docu-
mente esta possibilidade. Por exemplo, como parte de proposições formuladas nos 
Fstados Unidos sobre o papel da comunicação de massas no desenvolvimento nacio-
nal. Pool (1960, pp. 291-292) afirma que esses veículos geram imagens: 1) da vida 
como estando sujeita a uma mudança voluntária; 2) do desenvolvimento econômico 
como algo alcançável; 3) das implicações positivas de ser educado e culto; e 4) dos 
exemplos edificantes das nações já desenvolvidas. Quase não existe nesta região pes-
quisa que respalde afirmações como estas. Isto não quer necessariamente dizer, "a 
priori", que tais suposições não se aplicam ao caso latino-americano. 
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pécie de taquigraf ia social, e todos nós somos hábeis nesta técnica 
de registrar nossas percepções", observa K a t o (1975, p. 35), acres-
centando: "Percebemos o m u n d o à nossa volta por meio destas téc-
nicas taquigráficas e estabelecemos em nossas mentes um m u n d o 
' ins tan tâneo ' de imagens f ragmentadas e estereótipos". 

Somos conscientes de que possuímos uma "imagem do mun-
d o " , no dizer de Kenneth Boulding, ou " u m m u n d o dentro de nos-
sas cabeças" , segundo as palavras de Walter L ippmann. Este 
" m u n d o " , este con jun to calidoscópico de experiências, inclui no-
ções da realidade tal como cremos que esta seja ou imagens da reali-
dade tal c o m o gostar íamos que ela fosse. Individual ou compar t i -
lhada, f reqüentemente mais confusa do que clara, sabe-se que esta 
complexa e dinâmica visão da vida rege, em grande medida, o nosso 
compor t amen to . 

As imagens que as pessoas têm do mundo à sua volta constituem 
as realidades em função das quais elas atuam. Tais imagens têm 
um significado de duração muito maior que o sugerido pelo con-
ceito tradicional de "imagem", com suas etéreas conotações 
(Pool, 1960, p. 291). 

A construção de imagens 
C o m o se constrói tal conf iguração interior de um universo? O 

que determina sua natureza na tura lmente intrincada? Q u a n d o se 
inicia o processo de sua construção? Talvez haja inúmeras respostas 
específicas, porém, de uma maneira geral, as fontes da "visão de 
m u n d o " podem ser identificadas na aventura cotidiana da aprendi-
zagem através da interação de todo indivíduo com seu ambiente 
físico e social. E este intercâmbio de experiências que se cristaliza 
em conhecimento só pode se realizar por meio da refinada capaci-
dade que tem o homem de se comunicar com seus semelhantes, com 
a natureza, consigo mesmo e até mesmo com as máquinas . C o m o 
nota Boulding: 

Desde o instante do nascimento, se não antes, existe uma perma-
nente corrente de mensagens que atravessa o organismo pelos 
sentidos. A princípio, elas podem consistir simplesmente em luzes 
e sons indistintos. Porém, à medida que a criança cresce, tais men-
sagens começam a se configurar gradualmente em pessoas e obje-
tos. A criança começa a perceber-se como um objeto num mundo 
de objetos. Assim, começa a ser formada a imagem consciente. O 
mundo da criança consiste numa casa ou talvez umas poucas ruas 
ou um parque. À medida que ela vai crescendo, sua imagem do 
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mundo se amplia. Ela passa a se ver numa cidade, num país ou 
num planeta. Encontra-se em meio a uma complexa rede de rela-
ções pessoais. Cada vez que lhe chegue uma mensagem nova, é 
provável que sua imagem, de algum modo, se modifique, o mes-
mo acontecendo com seus padrões de comportamento. 

Para além da casa, das poucas ruas e do parque, dentro do pla-
neta Terra, quais são as imagens de mundo que estão sendo trans-
mitidas pelos meios de comunicação de massas? Esta é a pergunta 
que o presente capítulo procura responder. E ela parece bastante 
pertinente, já que, a despeito de £udo que até agora foi dito (ou não 
dito) pela pesquisa científica sobre o impacto desses meios nas pes-
soas, seria muito pouco realista pretender que os mesmos não têm 
nenhuma influência na formação das "imagens do mundo." 
Imagens nos meios de comunicação de massas 

Segundo o teórico do desenvolvimento Alex Inkeles (1966, p. 
148): 

Estes meios ampliam muitíssimo o campo de experiência humana 
ao alcance do indivíduo, ainda que o mesmo só possa ter contato 
com ele de forma indireta (...). Proporcionam também modelos 
de novos valores e tipos de comportamento, alguns dos quais são 
completamente inacessíveis à maioria dos homens, ao passo que 
outros podem ser imitados, exercendo influência direta sobre o 
comportamento. 

Este ponto de vista é compartilhado por Pool: 
Os meios de comunicação criam uma imagem do mundo: e numa 
sociedade moderna, todos a apreendemos a partir do que lemos e 
ouvimos. Estudos após estudos demonstraram que os meios de 
comunicação pouco influem nas atitudes e ações, mas que seu 
efeito é muito maior no que respeita às imagens. 

Além disso, os meios de comunicação não só refletem a reali-
dade, como também, para bem ou para mal, "produzem cultura e 
ajudam a criar a realidade social" (Hartmann e Husband, 1972, p. 
452). 

De fato, como já observara o falecido sociólogo norte-
americano C. Wright Mills (1959, p. 311): 

Muito pouco do que cremos conhecer das realidades sociais do 
mundo nos chega em primeira mão. A maioria das "imagens em 
nossas mentes" são obtidas através destes meios, a ponto de, fre-
qüentemente, não crermos no que está diante dos nossos olhos, 
enquanto não o lermos nos jornais ou ouvirmos no rádio. 102 

Mills acrescenta que os meios de comunicação não apenas mi-
nistram informação como também condicionam as experiências 
pessoais; tendem a estabelecer nossos modelos de realidade e credi-
bilidade: 

Portanto, mesmo que o indivíduo tenha experiência direta e pes-
soal dos acontecimentos, esta não é realmente direta e primária, 
já que está organizada segundo estereótipos (...). Estas crenças e 
sentimentos mais profundos constituem uma espécie de lente 
através da qual os homens tomam contato com seus mundos: tais 
sentimentos e crenças condicionam fortemente a aceitação ou re-
cusa de opiniões específicas e estabelecem as atitudes dos homens 
face às autoridades dominantes. 

Outros autores verificaram que a visão de mundo das pessoas 
que vivem no mesmo ambiente é bastante uniforme (Littunen, Nor-
denstreng e Varis, 1971). E vários deles compartilham o interesse de 
Goulet (1971, p. I), que afirma: 

Agora, todo mundo pode receber imagens geradas fora de seu 
meio-ambiente imediato. Todos podem ser bombardeados pelas 
mesmas imagens. E isto porque apenas uns poucos indivíduos, 
uns poucos grupos de interesses, uma poucas organizações, umas 
poucas sociedades possuem os meios necessários para transmitir 
estas imagens. Em conseqüência disto, uma minoria está passan-
do certos valores seletivos à maioria através dos meios de comuni-
cação. 

Em suma. as imagens do mundo que povoam nossas mentes 
são: 

a)adquiridas pela experiência com a natureza e a sociedade por 
meio de um intercâmbio ativo baseado na comunicação; 
b) determinantes do nosso comportamento; e 
c) fortemente influenciadas, hoje em dia, pelos meios de co-
municação de massas, os quais tendem a transmitir à maioria 
as ideologias de interesse das minorias. 
Qual a relação entre estas linhas conceptuais e a realidade da 

comunicação de massas na América Latina? O restante deste capí-
tulo tentará responder a isto em termos de algumas imagens especí-
ficas da televisão e de sua influência negativa nos públicos, com 
base nos resultados de diversas pesquisas realizadas nesta região. 
2. Um repertório de imagens 

A bibliografia latino-americana de pesquisas sobre a televisão 
não é abundante. Somente a partir dos últimos dez anos é que al-
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guns analistas centraram sua atenção neste veículo, e assim mesmo 
em alguns poucos países; especialmente Venezuela, Brasil, Argenti-
na e Peru. Apesar disso, tal questionamento já está evidenciando 
motivos de preocupação. 

Ao estudar (na Venezuela) uma amostra de filmes para televi-
são, Salazar (1962) constatou que os programas violentos corres-
pondiam a 55% do total. Ademais, verificou a existência das seguin-
tes características: 

a) os valores destacados com maior freqüência na maioria dos 
programas eram a ambiçãoyde ganhar dinheiro, o uso da força 
bruta e o apelo à astúcia e ao logro; 
b) 100% dos heróis eram de nacionalidade norte-americana; e 
c) no que se refere à classe social, o comportamento dos prota-
gonistas variava da seguinte maneira: em 75% dos casos, os in-
divíduos de classe média faziam o papel de heróis e e m apenas 
15% de vilões; em compensação, aqueles pertencentes às clas-
ses baixas eram os vilões em 45% dos casos, caracterizando os 
heróis em apenas 15% deles. 
Albornoz (1962) verificou que os valores que a televisão veicu-

lava com maior insistência eram frontalmente opostos à política 
educacional da Venezuela. 

O cadáver no congelador 
As pesquisas na área ganharam impulso a partir da contribui-

ção pioneira de Alberto Pasquali (1972), responsável pela primeira 
análise sistemática do conteúdo da televisão venezuelana. Após 
classificar os programas de acordo com os tipos de conteúdo, em 
dois canais de televisão de Caracas, Pasquali calculou freqüências 
de maneira a estimar a participação de cada tipo na programação 
geral, bem como o relativo predomínio de um sobre outro. U m a de 
suas descobertas foi que, em um dos canais, 76% da programação 
giravam em torno de temas violentos (incluindo histórias de delin-
qüentes, cowboys e outras aventuras), enquanto que no out ro canal 
a cifra atingiu 86%. O autor exemplificou a tipologia utilizada ao 
resumir o conteúdo de alguns enredos: 

Uma linda ruiva tem romances com quinze homens , m a t a n d o - o s 
logo em seguida para ficar com seu seguro de vida (...). U m a bela 
secretária elimina dois colegas seus, a sangue-fr io, a fim de elimi-
nar todas as provas que a envolviam num roubo de 1500 dólares 
(...). Um ladrão mata um cozinheiro a facadas e põe o cadáver no 
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congelador (...). U m tolo e ext ravagante mil ionário é salvo, por 
um fio, de um misterioso assassino da Cor t ina de Fer ro graças a 
dois jovens nor te-amer icanos (...) (Pasquali , apud San toro , 1975, 
p. 114). 

Anos mais tarde, desta vez investigando quatro canais de tele-
visão, Pasquali verifica que, no conjunto, a violência constitui cerca 
de 56% de sua programação. Outra pesquisa na Venezuela demons-
trou que 68% do conteúdo da programação televisiva, numa sema-
na característica, enfatizaram a violência física, moral e emocional; 
este índice subiu para 73% aos domingos e 83% aos sábados (CO-
NAC, 1975, p. 171). O pesquisador também se ocupa das "teleno-
velas", verificando que estas detêm o primeiro lugar na programa-
ção ao vivo, com 30,4% do tempo. Pasquali assinala que as teleno-
velas se combinam com uma grande quantidade de mensagens co-
merciais, as quais chegam a ocupar tanto tempo de transmissão 
quanto o episódio em si. 

A crescente preferência do grande público pelas telenovelas 1 6 

chamou a atenção de alguns estudiosos para a natureza e conse-
qüências aparentes deste gênero de programa. A seguir são apresen-
tadas sínteses de estudos selecionados sobre este tipo de programa-
ção 1 7 - bem como sobre outros igualmente importantes - utilizados 
como exemplos ilustrativos na medida em que se refiram a imagens. 

Fique tranqüilo: Batman o salvará 
Rincon (1968) avaliou os conteúdos de uma amostra composta 

por 28 novelas de rádio e televisão na Venezuela, das quais foram 
analisados, em média, 34 episódios. Ao repassar as gravações e 
videoteipes, o pesquisador comprovou a incidência freqüente dos 
seguintes estereótipos: 

a. As pessoas muito pobres são basicamente " b o a s " e seu des-
tino é suportar os sofrimentos com estoicismo e resignação. 
b. As "pessoas boas" são sempre e necessariamente " b o a s " . 

16 Tal preferência é incentivada pelos interesses da televisão. Algumas vezes chega 
a extremos, c o m o no caso de dois canais comerciais brasileiros que de l iberadamente 
omit i ram as notícias das inundações que cast igaram a área d o Recife para não ter 
que in ter romper as telenovelas d o dia. 

17 Um grande clássico d o gênero trivial-sentimental foi O Direito de Nascer; um 
êxito mais recente foi Simplesmente Maria - a m b o s escritos e p roduz idos na América 
Lat ina sob a inspiração de " m e l o d r a m a s " de rád io e televisão dos Estados Unidos . 
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c. Os profissionais (médicos, advogados e engenheiros) são, 
em geral, ' ' bons" . 
d. Os " m a u s " sempre exploram os " b o n s " , mas estes supor-
tam a exploração e nunca se rebelam contra ela. 
e. Enfim, o bem sempre triunfa sobre o mal. Basta apenas con-
fiar e esperar. 
f. Não há por que desesperar-se frente às privações e infortú-
nios; de uma ou outra forma, providencialmente, as coisas me-
lhorarão. U m a circunstância fortuita, a ajuda inesperada de 
uma pessoa nobre e poderqaa, alguma força milagrosa virá em 
nosso socorro. E devemos crer que a chave para resolver os 
problemas (sociais e econômicos e até mesmo políticos e ra-
ciais) é simplesmente o amor . 
Este mesmo autor observou também que nenhuma das histó-

rias analisadas se passa entre a classe operária, ao passo que sete 
têm lugar num ambiente de classe alta, treze numa relação entre as 
classes alta e baixa; três entre camponeses e agricultores ricos e só 
uma num ambiente de classe média. O pesquisador assinala que um 
indicador clássico deste viés elitista é a história da jovem de classe 
baixa que se liberta de sua condição humilde ao casar, por força de 
algum milagre, com um homem rico. 

"S im, eu cre io" 
É o público indiferente aos estereótipos fabricados pela televi-

são? Rechaça-os ou assimila-os? C o m o parte de uma ambiciosa 
pesquisa baseada numa amostra estratificada de mil donas de casa 
de Maracaibo, Venezuela, a pesquisadora Colomina de Rivera 
(1968) obteve - jun tamente com outras informações valiosas - algu-
mas respostas gerais para estas perguntas. 

Descobriu-se, em primeiro lugar, que cerca de metade das in-
formantes acreditava que as novelas de rádio e televisão se basea-
vam na vida real. Também ficou comprovado que boa parte das si-
tuações apresentadas nesses programas eram projetadas nas vidas 
das pessoas entrevistadas; de fato, quando se lhes perguntou se os 
problemas levantados nas novelas de rádio e televisão se assemelha-
vam àqueles vivenciados por elas próprias ou por pessoas do seu 
conhecimento, mais de 61% das donas de casa responderam afirma-
tivamente. Além disso, quando interrogadas se as soluções que tais 
novelas davam aos problemas poderiam ajudá-las a resolver suas 
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próprias dificuldades, quase 53% também deram uma resposta po-
sitiva. 1 8 

Finalmente, cerca de 30% das entrevistadas af i rmaram que 
seus filhos imitavam as personagens das novelas de rádio e televi-
são. E, segundo Colomina de Rivera, à medida que baixava o nível 
sócio-econômico e educacional das pessoas entrevistadas, mais visí-
veis iam-se tornando estes efeitos. 1 9 

Catarse e resignação para as massas 
Após realizar uma pesquisa semelhante com 135 donas de casa 

"consumidoras de melodramas" em dez bairros de São Paulo, um 
analista brasileiro explicou como funciona este mecanismo de fuga 
da realidade: 

Para o espectador , a " te lenove la" representa uma possibi l idade 
de fugir das amarguras do co t id iano e ir ao encon t ro de uma vida 
diferente, cheia de mistério, suspense, amor e paixão, o n d e tudo 
acaba bem. Os maus são cast igados; os bons, r ecompensados . 
Isto ocasiona um tipo de f enômeno psicológico c h a m a d o "sat is fa-
ção subs t i tu t iva" (...). Assist indo aos capítulos das telenovelas, as 
pessoas esquecem seus verdadeiros p rob lemas (...). O so f r imen to 
dos personagens demons t ra que as ou t ras pessoas t ambém so-
frem. Verifica-se, desta maneira , uma catarse coletiva diária. Os 
telespectadores relaxam, e l iminando a agressividade acumulada , 
e adqui rem uma sensação fictícia de felicidade ( M a r q u e s de Melo, 
1971, p . 252). 

Um pesquisador colombiano destaca outra dimensão básica 
do gênero telenovela: a promoção das noções de imutabil idade da 
ordem estabelecida e de inevitabilidade do destino de cada homem. 
Referindo-se às personagens de telenovela, Bibliowicz (1973) afir-
ma: 

Elas demons t r am como os seres h u m a n o s se acham condic iona-
dos, a par t i r do m o m e n t o em que nascem, a um d a d o papel social, 
e c o m o isto é inevitável; faça-se o que fizer, o filho d o nobre será 
nobre, o filho do operár io será operár io , o filho do c a m p o n ê s será 

18 Hm estudo real izado no Brasil, M a r q u e s de Melo obteve resu l tados simila-
res. 

19 Concomi tan temen te , Mar t in , Mayorca e M c D e r m o t t (1976, p. 16) descobri-
ram em recente es tudo sobre mulheres e os meios de comunicação de massas na cida-
de de Barquis imeto, Venezuela, que " o s níveis de exposição a diferentes categorias 
parecem refletir, consis tentemente , que os p r o g r a m a s de en t re ten imento const i tuem 
a maior oferta dos meios locais aos pobres e opr imidos da sociedade venezue lana . " 
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camponês . U n s serão amos , ou t ros serão escravos. O m u n d o das 
telenovelas não apon ta senão um caminho : o da resignação. 

As telenovelas constituem uma modalidade de programa 
muitíssimo popular na América Latina. Certamente, porém, não 
são a única em que se formam imagens negativas. Os programas 
musicais, almoços-entrevista, concursos, noticiários, mensagens co-
merciais e programas de auditório 2 0 também são veículos que insti-
lam preconceitos, mitos e distorções. A seguir são dados alguns 
exemplos pertinentes. 

O Bem, o Mal e a ruiva sensuaf 
Santoro (1975, p. 234) estabeleceu as hipóteses de que: 
a) na programação da televisão venezuelana predominam os 
programas de conteúdo agressivo, violento e dramático sub-
metidos ao título geral de "aventuras" , em detrimento daque-
les programas de conteúdo cultural, educativo e recreativo; 
b) as crianças dão preferência acentuada aos programas de 
"aventuras" ; e 
c) esta preferência é responsável pela formação de estereotipa-
das imagens sociais, econômicas e políticas nas mentes infan-
tis. 
Estas proposições foram submetidas à prova por meio de uma 

análise de conteúdo de material representativo de uma semana de 
televisão em Caracas e um estudo por amostragem de 938 meninos 
e meninas da sexta série primária. A análise de conteúdo inclui uma 
classificação geral dos diversos programas gravados, um estudo em 
profundidade de programas selecionados aleatoriamente, uma ava-
liação de 144 mensagens comerciais e um exame de matéria paga 
sobre os referidos programas publicada nos jornais. O estudo das 
crianças consistiu na aplicação de uma entrevista por escrito 
cobrindo os seguintes temas: disponibilidade, índices de consumo e 
programas preferidos, além de um teste semiprojetivo de desenho 
livre, seguido de um questionário. 

Esta complexa investigação enfrentou problemas metodológi-
cos que de certa forma afetaram a capacidade dos investigadores de 

20 Um es tudo de caso deste ú l t imo gênero const i tu i o ob je to do livro A noite da 
Madrinha, da au tor ia de Sergio Miceli (1972), onde se procede ^ uma análise docu-
men tada , p r o f u n d a e r igorosa do p rog rama Hebe Camargo, favor i to dos domingos 
em São Paulo d u r a n t e quase dez anos . Morel , O s s a n d o n e Fuenzal ida (1973) ofere-
cem uma análise de duas séries " e n l a t a d a s " : Bonanza e FBI em ação. 
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formular generalizações que transcendessem os resultados obtidos 
com seus sujeitos. Apesar de tudo, mesmo que os resultados sejam 
tomados como válidos unicamente para esses sujeitos, continham 
informação empírica que comprovou as hipóteses iniciais, o que, 
até então, não havia sido alcançado na América Latina. 

Efetivamente, ficou comprovado que 37% dos programas eram 
de "aventuras" (crime, western, espionagem etc.), carregados de 
violência e preferidos pela maioria das crianças aos demais progra-
mas; em segundo lugar vinham os humorísticos, juntamente com as 
telenovelas. 

A assistência a estes p rog ramas - a f i rma o pesquisador - t ende a 
es t ru tura r u m a imagem, uma a t i tude em f u n ç ã o do que é observa-
do (...). N o s p r o g r a m a s de aventuras , nossas cr ianças e n c o n t r a m 
a mais re f inada escola para o cr ime e a violência. Estes efeitos n ã o 
se l imitam a meras imagens, mas tendem a ser imi tados pelas 
cr ianças (San to ro , op. cit., pp. 271-279). 

A comprovação destas tendências foi feita mediante a prova de 
desenho semiprojetivo, que inclui dispositivos para observar siste-
maticamente a natureza das ações e gestos dos personagens retrata-
dos. A violência, expressa em conteúdos que implicavam danos, le-
sões, destruição ou eliminação de pessoas, animais ou objetos, ca-
racterizou 35% dos desenhos. Se à categoria "violência" fossem 
acrescentadas as menções específicas de "delinqüência", "espiona-
gem" e " te r ror" , a cifra atingiria a ordem dos 45%. A análise es-
pecífica das ações e gestos dos desenhos demonstrou a presença de 
tendências agressivo-destruidoras em 63,06% dos casos. Mesmo os 
programas humor ís t icos 2 1 e destinados especialmente a crianças 
continham elementos agressivos e violentos. 

Não surpreende que as conclusões sobre a violência sejam in-
quietantes, já que esta dimensão da programação televisiva é muito 
evidente. Menos evidentes, ainda que não menos graves, são as des-
cobertas de Santoro sobre outras séries de imagens estereotipadas 
igualmente alienantes e de apreciável incidência, correspondentes a 
um "estilo de vida geral". 

21 S a n t o r o t a m b é m c h a m a a tenção para o fa to de que estes p r ó g r a m a s se baseiam 
f reqüen temen te na degradação das pessoas, especia lmente aquelas dos es t ra tos eco-
nômicos mais baixos, devido à sua falta de ins t rução e ingenuidade. Acrescenta que, 
t a m b é m nos p r o g r a m a s humorís t icos , esta presente o t ipo " q u e sabe das coisas**, o 
qual aprovei ta qua lque r o p o r t u n i d a d e pa ra t irar van tagem da ignorância de pessoas, 
a quem não tem nenhum escrúpulo de c o n f u n d i r e enganar . 
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Depois de traçar seus desenhos, as crianças preencheram um 
questionário "abe r to" cujas perguntas eram as seguintes: 

a. O que aconteceu na sua história? 
b. Por que aconteceu? 
c. Onde aconteceu? 
d. Quem são os "bons"? Quais os seus nomes? De onde vêm? 
São ricos ou pobres? Qual a sua cor? Em que trabalham? 
e. Quem «ão os "maus"? (mais a mesma série de sub-
perguntas adicionais que aparecem na letra d). 
As respostas configurarairj, os seguintes estereótipos: 
a. Os "bons" são norte-americanos; os maus, de outros países, 
sobretudo Alemanha e, em seguida, China. 
b. Os " b o n s " são brancos, solteiros e ricos e, em geral, traba-
lham como detetives, policiais e militares. 
c. Os " m a u s " são negros e pobres e trabalham como operários 
e correlatos. 
d. " B o n s " ou "maus" , a maioria dos personagens têm nomes 
em inglês . 2 2 Mas aqueles que utilizam nomes em espanhol cor-
respondem invariavelmente aos "maus" . 
e. Se há personagens de outros planetas, os "bons" são os ha-
bitantes da Terra. 
f. A maioria das histórias ocorre quase que exclusivamente 
nos Estados Unidos. 
" O herói - conclui Santoro - é o individuo branco, bem-

vestido, norte-americano, rico, que sai pelo mundo a semear a paz e 
a justiça". 

E mais, com base nos programas e sua propaganda, fornece-se 
aos espectadores-mirins a imagem de um estilo de vida geral, com 
as seguintes características: 

a. A vida é para ser desfrutada. Para tanto, o importante é 
conseguir uma boa posição econômica e social. 
b. Por conseguinte, a meta da vida deve ser a posse de dinhei-
ro, prestígio, beleza, saúde e diversão. 
c. O dinheiro pode ser obtido por meio de qualquer expedien-
te, inclusive a violência, a fraude e o roubo, se necessário, já 
que é fácil roubar e muitos delinqüentes jamais são apanhados 
pela polícia. 

22 hoi t ambém pedido às crianças que escrevessem as expressões que a t r ibuíam às 
personagens das histórias desenhadas . D o total, 6 3 , 0 4 " , f o r a m estrangeiras, nenhu-
ma própr ia do idioma espanhol nem característica da cultura venezuelana. 102 

d. A saúde e a beleza podem ser conseguidas mediante o uso 
de produtos contendo fórmulas mágicas e ingredientes estra-
nhos com nomes fictícios. 
e. Com freqüência, a diversão pode ser encontrada numa bebi-
da cara, num cigarro fino e na companhia de uma ruiva sen-
sual. 
f. Os cientistas são lunáticos que vivem alheios à realidade e 
não sabem gozar a vida; constroem armas que acabam não po-
dendo controlar e, em regra, são pobres, a não ser que vendam 
seus inventos secretos. 
Em suma, os programas apresentam uma vida fácil, emocio-

nante, plena de aventuras e freqüentemente violenta como o padrão 
desejável de existência. Os anúncios estimulam necessidades secun-
dárias e artificiais, induzindo a comportamentos de consumo irra-
cionais, destacam o abuso do próximo, o hedonismo e a ostentação 
individualista, com ênfase nos valores de prestígio social, beleza, 
elegância e saúde em detrimento dos méritos intelectuais, desenvol-
vimento cultural, realce espiritual e solidariedade social . 2 1 Configu-
ra-se, assim, urna ética que diz o que deve ser o sucesso, a felicidade 
e o desenvolvimento, uma imagem do mundo a cuja semelhança 
todas as pessoas inteligentes deveriam procurar ajustar-se. 

Santoro ( i b i d p . 288) pergunta: 
É esse o t ipo de ati tudes que queremos formar em nossas crian-
ças? São essas as idéias, as mensagens, que devem presidir a for-
mação de nossa juventude? É essa a sociedade a que aspiramos? 
São esses os nossos valores? É isto o que mais convém ao desen-
volvimento de nosso país? 

Cupido vive e se esconde na Argentina 
Em certas ocasiões - quem sabe para agradar a McLuhan? - o 

meio em si converte-se em mensagem de amor e decide atuar como 
deus do amor. Por exemplo, na Argentina há um programa chama-
do Quero me casar, e você?, cuja finalidade é ajudar os solteiros ou 
viúvos a se conhecer e, mesmo, casar diante das câmaras. Segundo 

23 Duas das categorias em que foram classificados os desenhos das crianças desii-
navam-se a detectar sua preferência relativa pela ••cooperação" ou pela "compet i -
ção" . A porcentagem obt ida na primeira foi da ordem de 1,7, ao passo que na últi-
ma chegou a 7,8. Por conseguinte, a tendência à competitividade superou em muito a tendência à solidariedade. 
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Walger e Ulanovsky (1974, p. 37) "a grande 'temática do coração', 
que caracteriza este programa, contribui para a instalação de uma 
ordern social paralela (uma sociedade idealizada), onde, por exem-
plo, o rico em amor é capaz de substi tuir o rico em dinheiro". 

Que tipo de amor é este? Os mesmos pesquisadores respon-
dem: " U m amor compulsivo, velocíssimo, praticamente imposto, 
quase mágico, o amor do conformismo.. ." Acrescentam eles que a 
imagem que domina toda a operação é a da felicidade necessária. 

Fabiana e sua fada madrinha / 
Às vezes, a televisão também brinca de providência, distribuin-

do caridade e concedendo graças aos inválidos, marginalizados, 
doentes e oprimidos. Fabiana López, uma jovem dos bairros 
pobres de Buenos Aires, sabe muito bem disto - ainda segundo 
Walger e Ulanovsky, op. cit. - desde o dia em que seu noivo, após 
ganhar 300 milhões de pesos na loteria esportiva, a abandonou. A 
televisão, de acordo com os referidos pesquisadores, a arrancou 
desta desventura e a "introduziu num mundo novo, quase mágico", 
onde Fabiana foi "civilizada", após ter sido "publicamente destruí-
da" ao revelar, frente às câmaras, cada detalhe íntimo de sua ori-
gem, existência e tragédia. 

Uma vez desaparecidos o sonho e o pesadelo, observam os 
mesmos analistas, Fabiana retornou, humildemente, à sua vida de 
sempre, e os meios de comunicação a cumularam de elogios por ha-
ver compreendido que seu lugar era no bairro pobre. 

Os analistas alegam que por trás desse mecanismo de indução 
ao conformismo está a vontade da classe dominante, representada 
pelos meios de comunicação, de "fixar cada ser humano no lugar 
que lhe corresponde dentro da sociedade, imobilizando-o ideologi-
camente", daí só podendo sair "através de propostas mágicas ofere-
cidas pelos meios" (Walger e Ulanovsky, ibid., p. 28). Assim, sur-
gem as soluções mágicas como corolário de uma sociedade harmo-
niosa e sem contradições. As "villas miséria" de onde surgem as Fa-
biana López são um fato natural e, como tal, aceito... A proposta 
lançada pelos meios de difusão é a da "Cinderela e sua fada madri-
nha; busca-se, com isto, fazer com que toda mensagem proporcione 
uma evasão sistemática de qualquer conteúdo racional". 
Os "Picapiedra" como vacinadores 

O analista peruano Gorki Tapia (1973) centrou sua atenção 
sobre Los Picapiedra, série norte-americana traduzida e dedicada 
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primordialmente ao público infantil, tendo por cenário uma comu-
nidade primitiva de homens das cavernas, devidamente moderniza-
da para se adequar às características das nações capitalistas alta-
mente desenvolvidas da atualidade. Na opinião do autor, o padrão 
que se insinua de forma clara e contínua no programa pode ser as-
sim esboçado: 

a. O ambiente é o da sociedade de consumo, pleno de bem-
estar material e supostamente livre de contradições e conflitos. 
Este cenário não é acidental, já que a intenção da série é suge-
rir, através de tal conjunto de imagens, que o único caminho 
natural da humanidade é o capitalismo. 
b. Um dos valores centrais propostos é o individualismo egoís-
ta associado a uma crua competitividade. Em princípio, as 
oportunidades podem ser iguais para todos, porém as melho-
res posições pertencem aos melhores indivíduos; por exemplo, 
aqueles que ultrapassam os demais em competitividade. 
c. O sucesso e a felicidade na vida consistem em estar acima 
dos outros em termos de bem-estar material, o que se traduz 
numa sempre crescente apropriação de bens e no desfrute de 
serviços. Isto confere prestígio e poder. 
d. A sociedade premia os que ganham este jogo e castiga os 
perdedores. 
e. Ocasionalmente, porém, os perdedores podem tornar-se 
vencedores e superar sua difícil situação graças à intervenção 
de forças mágicas e providenciais. (No programa, estas são re-
presentadas pelo personagem mítico chamado " G a z u " , que 
pode, por exemplo, transformar um operário em gerente e 
vice-versa... por poucos dias.) 
f. Aqueles que não superam o fracasso devem aceitar sua sorte 
como produto do "destino", da vontade do Altíssimo, de sua 
própria incompetência e de seus dotes inferiores. O conformis-
mo e a resignação é que devem caracterizar seu comportamen-
to e não a rebeldia e a agressividade, já que esta é a ordem na-
tural das coisas, não podendo ser alterada. 
Tapia (op. cit., p. 64) sustenta que este esquema de persuasão 

prò-status quo opera sobre o público infantil como uma precoce 
"vacina social". Ela é injetada em suas consciências através de si-
tuações cômicas aparentemente inócuas, constituindo uma defesa 
contra diferentes propostas de valores, novas crenças e versões al-
ternativas da vida e do desenvolvimento "(...) que abalariam a con-
sonância psíquica do indivíduo com a ideologia capitalista". 
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"Plaza Sésamo": brinquedo inocente? 
Uma das inovações educativas de maior êxito e popularidade 

dos últimos anos é o programa Sesame Street, criado nos Estados 
Unidos a partir de 1968. Consiste ele numa combinação humorísti-
ca e criativa de cenas vivas, marionetes e desenhos animados, com a 
finalidade básica de ministrar a crianças em idade pré-escolar, de 
forma divertida, noções básicas do alfabeto e dos números. 

Sesame Street foi imediatamente traduzido para vários idio-
mas e é regularmente apresentado em cerca de setenta países de 
todo mundo. 2 4 Seus componentes.^isuais, no entanto, permanece-
ram quase inalterados, na maioria dos casos. Logo, no México, em 
1971, "desenvolveu-se uma produção completamente nova de Sesa-
me Street, chamada Plaza Sésamo, "adaptada às particularidades 
da cultura latino-americana", segundo informam Diaz Guerrero et 
ai (1974, p. 145). Para elaborar esta versão - dirigida principalmen-
te a crianças dos estratos sócio-econômicos mais baixos - foram 
realizados estudos de adaptação e utilizou-se a assessoria de vários 
especialistas latino-americanos. 

Com o passar dos anos, o programa foi estendido a muitos paí-
ses da região, o que permitiu a realização, em alguns deles, de pes-
quisas de avaliação. 2 5 Uma delas comprovou que: 

Ern suma, os resultados foram geralmente negativos no que res-
peita ao valor da exposição de todas as crianças à Plaza Sésamo, 
com exceção das de quatro anos pertencentes às classes baixas das 
cidades. E, mesmo entre estas, o progresso na aprendizagem "foi 
somente um pouco maior que o alcançado pelas crianças que se li-
mitaram a ver desenhos animados no mesmo per íodo" (Diaz 
Guerrero et ai, 1976, p. 151). 

Outros pesquisadores da região não se preocuparam com a efe-
tividade do programa em confronto com outras tecnologias edu-
cativas, concentrando sua atenção no conteúdo daquilo que era en-
sinado. Não estavam certos da adequação deste programa "às par-
ticularidades da cultura latino-americana". E, talvez, mais do que 
isto: mesmo que se conseguisse esta adaptação, continuavam preo-

24 Na edição da primavera de 1976 do Journal of Communication aparecem vários 
artigos que dão uma panorâmica de Sesame Street ao redor do mundo. 

25 Ver, por exemplo: Salas de Bodini (1975), Calatayud et ai (1974), Diaz Guer-
rero, Bianchi e Ahumada de Diaz (1975), Diaz Guer re ro e Holtzman (1974), Las-
ker (1973) e Lasker e Caseras (1971). 102 

cupados com o tipo de "educação nova" que estava sendo transmi-
tida. Essa "nova educação" era realmente isenta de preconceitos 
conservadores e conotações comerciais? As mensagens contribuíam 
para uma posição verdadeiramente democrática identificada com a 
necessidade de mudança social? Os conteúdos de Plaza Sésamo 
eram realmente diferentes dos da educação convencional e dos pro-
gramas violentos e alienantes geralmente apresentados pela televi-
são da região? Poderia o programa constituir-se numa nova alter-
nativa válida dentro de uma pedagogia que não oferecia às crianças 
as mesmas imagens da vida que o resto do sistema educativo (famí-
lia, escola e igreja) e de comunicação vinha ministrando tradicio-
nalmente? 

Orientados por essas interrogações críticas alguns especialistas 
latino-americanos se comprometeram, por um lado, a examinar o 
aparato financeito e administrativo que possibilitou tal versão e sua 
difusão entre os países de língua espanhola e, por outro, a tentar a 
decodificação das implicações ideológicas ocultas por trás do con-
teúdo manifesto de Plaza Sésamo. O presente livro se limitará a dar 
uma breve informação sobre os resultados obtidos nesta última á-
rea de interesse. 

Dois pesquisadores, uma norte-americana e um latino-
americano - Goldsen e Bibliowicz (1976, p. 125) - sustentam que: 
"Os programas de Plaza Sésamo divertem e atraem as crianças. 
Mas estabelecem também uma parte importante dos alicerces cultu-
rais de sua formação. Submetem as crianças do continente a um 
ataque cultural massivo de conseqüências incalculáveis." 

Como assim? Mattelart (1973b, p. 195) assinala: 
Plaza Sésamo (...) em que pese seus adereços de liberalismo e 
abertura democrática é um ato de agressão e violência por exce-
lência: privilegia uma determinada organização das relações so-
ciais onde a dominação é uma constante. Na ordem social parti-
cular que a série defende e procura fazer com que pareça natural e 
universal, as crianças ocupam invariavelmente um lugar de "edu-
cando 1 1 , o qual, na medida em que não admite reversão, conduz a 
uma concepção rígida da distribuição dos papéis. Os adultos re-
presentam a fonte de onde emana a ordem: planejam as ativida-
des, conduzem as brincadeiras, tomam as iniciativas, dirigem a 
aprendizagem. 

Destaca ainda o autor que: 
É este aspecto impositivo, esta verticalidade da relação educador-
educando, esta invariabilidade da ordem que - ao caracterizar as 
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pautas pedagógicas sobre as quais repousa esta série - nos permi-
te perceber suas conotações repressivas e reacionárias. 

O governo peruano - segundo informação de Pérez Barreto 
(1973, p. 31) - concordou com esta acusação de autoritarismo. De 
fato, o ministro da Educação do país - que estava realizando a mais 
profunda reforma das diretrizes e bases do ensino em todos os 
níveis no sentido de democratizá-lo - recusou o pedido de autoriza-
ção para apresentar a série Plaza Sésamo. Uma de suas justificati-
vas foi a seguinte: 

Porque a realidade c o m ^ u e a criança é posta em contato, através 
do programa, é uma realidade acomodada ao elitismo, ao consu-
mismo, à fantasia escapista, à obediência irreflexiva, à participa-
ção condicionada e à instrução mediante motivações formais 
muito modernas e atraentes, porém conceptualmente tradicionais 
e excludentes. 

Os críticos de Plaza Sésamo fazem, entre outras, as seguintes 
observações específicas sobre este programa: 

a. A "neutralidade" é apenas aparente. Por exemplo, o pró-
prio fato de que os episódios sejam "patrocinados" pelos núme-
ros ou letras do alfabeto, no lugar de firmas comerciais, retém 
nas mentes das Crianças o hábito da publicidade. 2 6 

b. No ensino da aritmética, os números são manipulados de 
forma a estipular, implicitamente, os princípios e hábitos do 
capitalismo, inclusive o consumismo. 
c. O mundo retratado pelo programa corresponde ao universo 
da classe média norte-americana, que é tomado como modelo. 
d. Os personagens principais nunca são operários. São comer-
ciantes ou artesãos do sexo masculino, sempre proprietários. 
Não exploram ninguém e ninguém os explora. 
e. As mulheres são apresentadas em seus clássicos papéis sub-
missos e secundários na sociedade. 
f. As soluções para os problemas sempre surgem de fora do re-
lato, nunca da vontade ou habilidade das pessoas neles envol-
vidas. Trata-se de uma sutil apologia da dependência. 
Mattelart afirma que a verdadeira estratégia do programa con-

siste em emitir simultaneamente duas mensagens paralelas, uma 
explícita e outra implícita. A primeira delas transmite alfabetização 

2() Con tudo , o pat rocinador das versões em espanhol, bem como em inglês, da sé-
rie é a Xerox Corpora t ion . 
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e elementos de aritmética e, da maneira que o faz, abre espaço para 
a segunda, que transmite os valores e as pré-noções e que, portanto, 
é a fundamental. Isto equivale a dizer que as próprias técnicas de 
produção do programa não são neutras. 
Mattelart (1976, p. 183) acrescenta que: 

O princípio em que se baseia a experiência de Sesame Street para 
obter a fusão entre o entretenimento e a educação consiste em se 
apoiar nos reflexos condicionadas criados no público infantil pela 
televisão comercial. Daí a abundante utilização de técnicas em-
pregadas pelos produtores da cultura de massas para prender a 
atenção dos pequenos telespectadores. 

Bibliowicz (1973, p. 5), por sua vez, conclui que "estas técnicas 'inocentes' apoiam e refletem toda uma concepção ideológica do mundo". 

3. O conjunto de imagens por iitteiro 
A pesquisa sobre a televisão na América Latina encontra-se 

numa etapa tão tenra de seu desenvolvimento que não se pode ain-
da estabelecer generalizações amplas e seguras com base em estudos 
como os que acabaram de ser resenhados. É preciso que sejam reali-
zados muitos mais, inclusive diferentes - particularmente no que se 
refere à mensuração direta dos comportamentos reais ao longo do 
tempo em sua relação com os supostos efeitos dos meios de comuni-
cação - a fim de estabelecer com crescente precisão a verdadeira 
magnitude do impacto negativo de suas mensagens sobre as pes-
soas. 

As imagens básicas 
Por enquanto, os estudos disponíveis acerca das imagens de te-

levisão já proporcionam indicações razoavelmente válidas de que 
este veículo está tentando induzir seu público a aceitar determina-
das crenças 2 7 sobre a vida e o destino humanos, que vários críticos 
consideram nocivas. Ao longo dos estudos, existe uma notável simi-
laridade em muitas das observações. Apesar de terem sido realiza-
das em diferentes locais e ocasiões, com diversos enfoques e proce-
dimentos distintos, as investigações apresentam certas regularida-
des que sugerem a existência de padrões gerais. De fato, se fôssemos 

27 Rokeach (1969, p. 2) define as crenças como inferências feitas por um ob-
servador a part ir de estados de expectativa subjacentes". 
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compor um conjunto com as imagens identificadas por esses estu-
dos, verificaríamos basicamente a presença dos seguintes elementos 
mais freqüentes: 

I n d i v i d u a l i s m o 
E l i t i s m o 
R a c i s m o 
M a t e r i a l i s m o 

A v e n t u r e i r i s m o 
C o n s e r v a d o r i s m o 
C o n f o r m i s m o 
A u t o d e r r o t i s m o 

P r o v i d e n c i a l i s m o 
A u t o r i t a r i s m o 
R o m a n t i s m o 
A g r e s s i v i d a d e 2 8 

Com base nas formas cptn que se apresentam nos estudos, tais 
imagens podem ser assim definidas: 

Individualismo. Crença de que as necessidades e aspirações do 
indivíduo predominam sobre as das comunidades de que faz 
parte. 
Elitismo. Crença de que a ordem social natural requer o pre-
domínio de uns poucos, mais bem-dotados que os demais. 
Racismo. Crença de que a raça branca caucasiana é biologi-
camente superior às demais. 
Materialismo. Crença de que as metas mais importantes para 
os seres humanos sâo a aquisição da riqueza, a acumulação de 
bens materiais, o desfrute de serviços e a consecução do bem 
estar em geral. 
Aventureirismo. Crença de que o êxito individual baseia-se 
substancialmente no emprego da ousadia, do oportunismo, da 
esperteza e da violência a fim de lograr vantagem sobre os ou-
tros. 
Conservadorismo.Crença de q u e as e s t r u t u r a s soc io-
económicas características do capitalismo constituem a única 
ordem social desejável e que, como tal, devem permanecer in-
definidamente inalteradas para o bem de todos. 
Conformismo. Crença de que a atual situação da sociedade 
deve ser aceita com resignação, uma vez que, embora não seja 
justa para alguns, não se deveria tentar modificar algo que é 
determinado pelo destino e, portanto, imutável. 
Autoderrotismo. Crença alimentada por membros dos estra-
tos mais baixos da sociedade, de que são real, intrínseca e abis-
salmente inferiores aos indivíduos pertencentes aos estratos su-
periores e que esta inferioridade é insuperável, tornando-os, 
portanto, definitivamente perdedores. 

2X Esta seqüência não implica classificação hierárquica. 
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Providencialismo. Crença de que os membros desprivilegiados 
da sociedade não necessitam tentar superar suas desvantagens 
nem por si mesmos nem por meio de uma ação social solidária, 
uma vez que, ao final, forças sobrenaturais externas intervirão 
milagrosamente para fazer-lhes justiça e proporcionar-lhes fe-
licidade. 
Agressividade. Crença de que a violência não é necessaria-
mente um recurso ilícito e indesejável para se obter sucesso na 
vida. 
Autoritarismo. Crença de que o compor tamento humano deve 
ser controlado verticalmente, de modo que os que não têm po-
der devem obedecer cegamente aos que o detêm. 
Romantismo. Crença de que o amor constitui uma solução 
mágica para os problemas sócio-econômicos e culturais que 
afetam um grande número de pessoas. 

Uma estrutura "sistêmica"? 
Mais do que simplesmente unidimensionais, estes elementos 

do conjunto de imagens, descobertos pelos estudiosos latino-
americanos, parecem constituir conglomerados de crenças estereoti-
padas. Assim, o "mater ia l i smo" parece incluir: I) o "hedonismo" ; 
2) o "adonismo"; 3) o "consumismo"; 4) o "mercant i l ismo". O he-
donismo é o culto do prazer e da diversão sob todas as formas: ali-
mentação, sexo, ócio, esportes, estimulantes etc. O adonismo 2 9 é o 
culto da beleza física, normalmente relacionada com a saúde e a ju-
ventude. Ò consumismo é o culto da aquisição de objetos e serviços 
para além das necessidades básicas e reais. O mercantilismo é o cul-
to do dinheiro até o extremo da cobiça, incluindo o hábito de quali-
ficar as pessoas com base fundamenta lmente em sua maior ou me-
nor capacidade para ganhar e gastar dinheiro. 

Se além disso for estabelecida uma comparação entre as cate-
gorias básicas das imagens identificadas pelas pesquisas, poder-se-
á formular, de pronto, características relacionadas com a mesma, 
seja por contraste, afinidade ou instrumentalidade. Por exemplo, o 
egoísmo parece estar vinculado ao individualismo e ao elitismo, ao 

29 Acredi tamos que este neologismo - der ivado do nome de Adónis , o deus grego 
da beleza - expressa adequadamen te o conceito, além de estar isento das conotações 
patológicas encerradas pela palavra "na rc i s i smo" . 
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passo que o conservadorismo e o conformismo aparentam estar 
vinculados ao fatalismo e a uma tendência pró-status quo. O provi-
dencialismo, por sua vez, poderia perfeitamente ser considerado 
como um estimulador do conformismo, constituindo-se, assim, em 
válvula de segurança para o conservadorismo. E o racismo poderia 
estar vinculado ao elitismo e ao autoritarismo, assim como o auto-
derrotismo poderia ligar-se ao conformismo, o elitismo e o conser-
vadorismo. Da mesma forma, pode ser que existam vínculos entre o 
romantismo, o providencialismo e o conformismo, assim como en-
tre a agressividade, o aventureirjsmo, o autoritarismo e o individua-
lismo. ^ 

Se, com efeito, estas crenças são passíveis de ser classificadas -
conforme proposta de Rokeach (1969) - "centrais" e "periféricas", 
então pode-se sugerir que entre as primeiras sejam incluídos o con-
servadorismo, o materialismo e o conformismo, provavelmente se-
guidos de perto pelo aventureirismo e a agressividade. 

Se, de fato, as categorias básicas são conglomerados e se, além 
disso, acham-se na verdade intimamente inter-relacionadas, então 
podemos falar de um subsistema dentro do sistema geral de cren-
ças 3 0 que, supõe-se, cada um tem dentro de sua própria mente. E se 
são sistêmicas - isto éjurisdicionalmente definidas e funcionalmente 
vinculadas - pode-se esperar que tenham um impacto tal que efetiva-
mente lhes permita inculcar nas pessoas "um estilo geral de vida" ou 
uma "ideologia". As sérias implicações de tudo isto levam a consi-
derar que a investigação deva inquirir sobre estas possibilidades, já 
que, caso elas se mantivesse após a verificação inicial, isto sugeriria 
que o estudo das imagens dos meios de comunicação de massas 
t ambém deveria ser sistêmico, no sentido de centrar a atenção em 
constelações de crenças, ao invés de em unidades isoladas das mesmas. 

Comunicação alucinógena? 
Há outro enfoque possível que também vale a pena examinar. 

Já há bastante tempo atribuiu-se aos meios de comunicação pode-
res de anestesiar o público, alienando-o da realidade por meio da 
indução ao sono, hipnose ou mesmo relaxação, a exemplo das dro-

30 "Uni sistema de crenças poderia ser definido como aquele que encerra dentro 
de si, de forma psicologicamente organizada ainda que não necessariamente lógica, 
todas as incontáveis crenças de uma pessoa acerca da relidade física e social" (Ro-
keach, op. cit., p. 2). 138 

gas sedativas. Mais recentemente, verificou-se que os meios de co-
municação também são capazes de ativar seus públicos de maneira 
similar às drogas estimulantes. Isto, em essência, significa que -
conforme o tipo de comportamento desejado - as mensagens dos 
meios de massa podem atuar sobre as pessoas como narcóticos-
analgésicos ou como excitantes-estimulantes. Seja por estimulação 
positiva ou negativa, o objetivo dos comunicadores é tornar seus re-
ceptores altamente passíveis de persuasão manipulativa. 

Segundo estes critérios, as categorias de imagens definidas an-
teriormente poderiam ser reagrupadas da seguinte maneira: 

E S T I M U L A Ç Ã O POSITIVA 
Excitante-estimulante 
Individualismo 
Elitismo 
Racismo 
Materialismo 
Agressividade 
Aventureirismo 
Autoritarismo 

ESTIMULAÇÃO NEGATIVA 
Narcótico-analgésica 
Conservadorismo 
Conformismo 
Autoderrotismo 
Providencialismo 
Romantismo 

Estes dois tipos de estimulação podem ser considerados como 
contrapostos ou complementares. Caso fossem efetivamente consi-
derados contrapostos, não se deveria tentar aplicar as mesmas esti-
mulações às mesmas pessoas do público, já que cada uma tenderia a 
influir mais sobre um ou outro segmento do mesmo: a positiva, 
para persuadir os indivíduos que potencialmente contribuiriam 
para perpetuar o sistema social vigente; e a negativa, para persuadir 
os que potencialmente estariam dispostos a se rebelar contra ele. 
Por outro lado, caso os dois tipos de estimulação fossem considera-
dos complementares, caberia verificar que ambos se dirigem a todo 
o público indistintamente. Isto implicaria supor que tais estimula-
ções não se neutralizam mutuamente nem são incompatíveis entre 
si e que, portanto, não há problema algum em aplicá-las de forma 
simultânea ao público como um todo. 

Conseqüências diferentes mas igualmente graves 
Sejam os regimes estimulatórios contrapostos ou complemen-

tares, é provável que os tipos básicos de imagem que cada um deles 
contém apresentem conseqüências intencionais diferentes no com-
portamento do público. Aqueles pertencentes à estimulação negati-
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va (narcótico-analgésica) deveriam propiciar um sentimento de 
fuga que aliviasse a desagradável realidade e uma catarse depurati-
va. Finalmente, teria como resultado o bloqueio da capacidade 
crítica, o embotamento da criatividade e a submissão. Os tipos de 
imagens incluídos na estimulação positiva (excitante-estimulante), 
deveriam provocar nos telespectadores uma profunda motivação 
ou impulso no sentido de destacar-se na luta cotidiana a fim de sa-
tisfazer os modelos de conduta estabelecidos pela ordem social ca-
pitalista. Desta forma, a internalização autônoma das característi-
cas desejadas tornaria desnecessár ios controle social. Contudo, se 
em determinadas ocasiões istçKfalhasse, as imagens analgésicas po-
deriam ministrar aos ineptos perpetuadores do sistema alívio e con-
solo, ao passo que as narcotizantes poderiam evitar que eles se unis-
sem às manifestações de protesto e à rebelião. 

Se se quiser fazer algo realmente eficaz no sentido de ajudar as 
pessoas a se defenderem de todos esses barbitúricos sócio-culturais, 
então a pesquisa deverá ir mais além da pura e simples identificação 
das imagens explícitas e implícitas nas mensagens. Será necessário 
descobrir o que realmente ocorre no mundo interior de quem rece-
be estas mensagens em termos de comportamentos concretos demons-
travelmente produzidos por tais estimulações. 
4. As raízes do conjunto de imagens 

A natureza das "imagens do mundo dentro de nossas mentes" 
foi sucintamente explorada à luz de várias conceptualizações. Foi 
feito um inventário seletivo e sintético das imagens negativas que a 
televisão latino-americana veicula. A partir daí foram preliminar-
mente destacadas e analisadas doze imagens básicas em função das 
necessidades de maiores pesquisas na área. Finalmente, deve ser 
acrescentado à discussão um elemento muito importante e que se 
refere às origens das imagens analisadas, uma vez que, sem este ele-
mento, o presente capítulo poderia ser justamente acusado de falta 
de realismo. 

De fato, é lógico e legitimo perguntar de onde procedem as 
imagens identificadas. São geradas na América Latina ou fora dela? 
Um pesquisador norte-americano responde: "Como acontece com 
a publicidade, o conteúdo da programação na região também é pre-
dominantemente norte-americano em sua origem e influência" 
(Wells, 1972, p. 139). " O predomínio da influência dos Estados 
Unidos sobre as demais influências estrangeiras nos países em de-
senvolvimento torna-se notório no caso da televisão, sobretudo na 
América Latina, cuja condição de área de influência dos Estados 96 

Unidos é reconhecida internacionalmente" (Wells, op. cit. d 
94). 3 1 

Deixemos que dois testemunhos latino-americanos demons-
trem as conseqüências de tal situação: um deles parte do ministro 
das Comunicações do Brasil: "A televisão comercial está impondo 
tanto aos jovens como às crianças uma cultura que nada tem a ver 
com a brasileira (...) cerca de 57% da programação atual são feitos 
com material importado (...). São assustadoras as cifras desta inva-
são político-ideológica, cujo peso é absoluto num processo de mas-
sificação dos instrumentos de comunicação social a cada dia mais 
pronunciado (...)". 

O ministro acrescentou que: 
Na aldeia global em que se converteu o mundo atual, os meios de 
comunicação constituem pedras fundamentais; esta avaliação, po-
rém, é uma faca de dois gumes. De um lado, dilata os horizontes 
dos indivíduos, reunindo-os e informando-os. De outro, é capaz de 
moldar padrões coletivos de comportamento, condicionando os ho-
mens a modelos preestabelecidos, forçando mudanças sem ao me-
nos permitir a evolução (Oliveira, 1974, p. 46). 

O outro testemunho vem do Chile, um dos poucos países lati-
no-americanos onde não se permitiu a televisão comercial, ao me-
nos por algum t e m p o , 3 2 favorecendo um monopólio educativo con-
trolado pelo governo e pelas universidades. Após avaliar doze anos 
de funcionamento desse sistema, Caviedes (1972, p. 110) se refere 
aos produtores locais da seguinte maneira: 

Eles conseguiram convencer o telespectador que a melhor manei-
ra de viver é a norte-americana: que sua polícia é eficiente, sadia e 
justa; que os problemas raciais não existem, já que há sempre um 
ou dois negros nestes programas e, além disto, colaboram eficien-
temente na defesa da democracia e do mundo livre; que o homem 
que trabalha acaba sempre triunfando; se não o faz é por pura pre-
guiça. Os desenhos animados para crianças ensinam como inves-

31 Para uma discussão documentada deste tema, ver. além de Wells (1972): Frap-
pier (1969), Skornia (1965) e Varis (1973). A influência generalizada dos interesses 
norte-americanos foi descrita, entre outros , por Schekel (1973), Schiller (1971 e 1973) 
e Dizard (1966). 

32 "Originalmente, a radiodifusão chilena constituiu-se como atribuição do gover-
no, e não do setor pr ivado, mas, hoje em dia, as instalações da Univers idade Católi-
ca em Santiago e Valparaíso l omaram-se estações comerciais filiadas à A B C World-
vision" (Wells, op. cit., p. 119). 
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tir o dinheiro para produzir mais e melhor sem que ninguém pre-
cise t raba lhar (...). 
Dos Estados Unidos , sabemos tudo: sua independência, sua luta 
cont ra os ferozes índios do oeste, suas façanhas duran te a Segun-
da G u e r r a Mundia l , sua perfeita o rganização judiciária (onde não 
há lugar para a injustiça), seus excelentes espiões que, em missões 
impossíveis, combatem o comuni smo em países vítimas de tão de-
s u m a n o sistema. N u m a palavra: (os produtores) at ingiram seu 
objet ivo de entreter , educar e in formar . 

5. Conclusões / 
Um analista condensa as perspectivas críticas da seguinte ma-

neira: 
É preciso então que o caráter comercial da televisão seja conside-
rado em vários níveis: como e laboração de p rogramas com fins 
lucrativos num mercado de terminado, como canal publici tário e 
como forma cultural e política indiretamente de terminada e de-
pendente das normas da sociedade capitalista, que vende não só 
bens de c o n s u m o c o m o um estilo de vida baseado neles (...) 
(Williams, 1975, pp. 41-42). 

O mesmo autor afirma também que este processo é "localmen-
te gerado, por interesses e autoridades capitalistas nacionais, e inter-
nacionalmente organizado, enquanto projeto político, pelo poder 
capitalista dominante" . Não se trata, evidentemente, de uma situa-
ção criada pela "imaginação tropical" dos latino-americanos. 
C o m o muitos outros aspectos cruciais em sua vida, as imagens into-
xicantes da televisão que tomam suas mentes de assalto são, na ver-
dade, em grande medida, macie in USA. 
O próximo capítulo analisa em profundidade o fenômeno da domi-
nação da televisão colombiana pelos Estados Unidos. Examina o 
papel dos diferentes instrumentos e momentos de dominação no 
processo de desenvolvimento do veículo: a publicidade, o investi-
mento direto, a venda de programas e a tecnologia. 
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V. ESTUDO 
U M CASO DE D O M I N A Ç Ã O : 
TELEVISÃO C O L O M B I A N A 

Vamos transformar a televisão em algo agra-
dável. Vamos fazê-la em cores, pois as pessoas 
querem ver isto. E nós não podemos margina-
lizá-las das conquistas tecnológicas. Não pode-
mos lhes dizer: todo mundo tem automóveis, 
mas como aqui não há gasolina vocês devem 
voltar a andar a cavalo. 

JOSÉ MANUEL ARIAS CARRIZOSA 
Ministro de Comunicações da Colômbia 

Não está provado, de forma alguma, que a te-
levisão tenha servido para aprimorar a cultura 
de nossos povos, para educá-los, informá-los 
melhor e estimulá-los a coisas diferentes de ad-
quirir artigos que não são absolutamente indis-
pensáveis à vida, mas que servem para dar sta* 
tus e criar uma ilusão de fuga da pobreza que 
nos cerca por todos os lados. Mas, pelo menos, 
aí está, e não há nada que faça pensar que os 
Estados - posto que a televisão não só é estatal 
como rigorosamente controlada pelos gover-
nos - tenham a obrigação de acrescentar cor a 
esse instrumento do qual estão fazendo um uso 
indiferente, ainda que nocivo (...). O contraste 



que mais surpreende os viajantes que visitam a 
América Latina é, sem dúvida, o espetáculo 
das favelas que circundam cidades, que, em 
outros tempos, foram belas, coroadas por flo-
restas de antenas sobre os símbolos mais duros 
e aparentemente mais inexoráveis da pobreza. 
Agora será preciso agravar essa aberração com 
a compra de milhões de receptores coloridos, 
que nada acrescentarão aos esforços no senti-
do de um real progresso dos povos. Nem mes-
mo à sua alegria. 

A L B E R T O L L E R A S C A M A R G O 
Ex-presidente da Colômbia 

Os capítulos anteriores apresentaram um panorama da in-
fluência exercida pelos Estados Unidos nos meios de comunicação 
da América Latina. Os aspectos econômico, político e cultural deste 
fenômeno foram examinados à luz das atividades dos meios de co-
municação impressos e eletrônicos da região. A televisão e, dentro 
dela, uma dimensão específica da cultura de massas, que é o conteú-
do manifesto dos programas de vários países, realizados ou inspira-
dos nos Estados Unidos, foram atentamente observadas. Este capí-
tulo apresenta uma resenha detalhada do processo e dos resultados 
da influência constante dos Estados Unidos sobre a televisão co-
lombiana. 
1. Breve histórico da televisão colombiana 

A televisão foi introduzida na Colômbia em 1953 pelo general 
Rojas Pinilla, ditador que governou o país de 1953 a 1957. Estabele-
cida sob a responsabilidade do Escritório de Informação e Impren-
sa da Presidência, sua primeira transmissão foi efetuada em junho 
de 1954, como parte das comemorações do primeiro aniversário do 
regime. O equipamento de transmissão foi adquirido na Alema-
nha (Siemens) e o de estúdio, nos Estados Unidos (A. B. Dumont) . 

Entre 1954 e 1957 a maior parte da programação foi direta-
mente produzida pelo Escritório de Informação e Imprensa. Espo-
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radicamente, uma parcela do tempo de transmissão era arrendada a 
firmas publicitárias. As embaixadas e missões culturais cediam ma-
terial cinematográfico. 

Após a queda de Rojas Pinilla, em 1957, a televisão colombia-
na passou a se inserir num esquema de tipo comercial. 

Hoje, sob o Ministério das Comunicações, a televisão colom-
biana conta com três canais: o nacional, que dedica parte da manhã 
e da tarde à programação educativa, mas que é eminentemente co-
mercial; um segundo canal, que chega a^quase todos os centros ur-
banos do país, completamente comercial; e um terceiro canal edu-
cativo para adultos, que atende á uma área mais limitada, na perife-
ria de Bogotá. As transmissões educativas do primeiro canal são 
administradas pela 1NRAVISIÓN. O terceiro canal é controlado 
pelo Fundo de Capacitação Popular da Presidência da República. 

O atual sistema de televisão colombiano é misto. A televisão é 
definida como um serviço público e seus estúdios e equipamentos 
de transmissão são propriedade do Estado; o tempo de transmissão 
é alugado a empresas que produzem programas e sublocam parte 
dele aos anunciantes. Periodicamente, abrem-se concorrências para 
alugar espaços de tempo nos canais do Estado a firmas particulares, 
denominadas programadoras. Nas licitações referentes ao período 
1979-1981, 104 programadoras concorreram pela cessão de direitos 
sobre um dos canais de propriedade do Estado. 

Os aspectos técnico e administrativo da televisão comercial es-
tão a cargo da INRAVISIÔN, uma autarquia que opera no âmbito 
do Ministério das Comunicações. Ocasionalmente, a INRAVI-
SIÔN produz programas, mas, em geral, arrenda a maior parte de 
seu tempo às programadoras. Por lei, esta repartição não pode vender 
seu tempo diretamente às agências de publicidade. A orientação ge-
ral, tanto no que respeita ao estilo como ao conteúdo dos progra-
mas, é estabelecida pela INRAVISIÔN por meio de licitações 
públicas, em sua condição de organismo encarregado de fiscalizar 
que as programadoras cumpram as obrigações estipuladas nos con-
tratos e se ajustem às normas gerais que regulam a atividade televi-
siva no país. 

As transmissões de TV cobrem cerca de 30,7% do território na-
cional e 83,2% dos quase 25 milhões de colombianos. Existem cerca 
de dois milhões de receptores de televisão no país, com um mínimo 
de quatro espectadores para cada um. 
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2. As origens 
O começo da televisão colombiana foi diferente dos outros paí-

ses da região, que já iniciaram suas atividades com investimentos 
diretos das redes norte-americanas em canais de propriedade priva-
da. Entre 1954 e 1957 não se verificaram investimentos estrangeiros 
neste meio, que, durante o período, foi totalmente controlado e ad-
ministrado pelo Estado; isto impedia a proliferação de canais priva-
dos ocorrida em outros países. Mesmo assim, durante este período, 
as agências norte-americanas de publicidade estiveram presentes. 
Do México, enviavam comerciais para as companhias transnacio-
nais que operavam na Colômbia. Durante o regime de Rojas Pi-
nilla, os comerciais mais importantes, e muitas vezes os únicos, 
eram de companhias como a Shell Oil, Colgate-Palmolive, Cosmé-
ticos Dana, Max Factor e Philips. 

Os Estados Unidos também influíram sobre o conteúdo da te-
levisão colombiana durante seu período de formação. Documentos 
do arquivo da INRAVISIÔN revelam que data de 1957 uma versão 
colombiana do código de conteúdo adotado pela M PA A / N BC, 
contendo as seguintes normas: 

• O crime nunca deve ser recompensado. 
• Devem-se respeitar as leis divinas e humanas. 
• A vingança não deve ser utilizada como justificativa para o 

crime. 
• Não devem ser mostrados os métodos pelos quais se come-

tem crimes. 
• O alcoolismo não deve ser exibido, salvo como exemplo de 

má conduta. 
• O lar e o matr imônio devem ser apresentados como normas 

sagradas e inalteráveis. O sexo, a luxúria e o adultério não 
devem ser exibidos. 

• N ã o deve ser apresentado nenhum programa que aborde os 
temas do aborto, higiene sexual ou enfermidades sociais. 

• A nudez ostensiva ou insinuada está proibida. 
• Nenhuma forma de religião pode ser ridicularizada. 
• Em nenhuma circunstância, serão apresentadas situações 

que ridicularizem a dignidade profissional ou apontem fa-
lhas éticas no exercício de profissões liberais. 

• As notícias serão divulgadas pelo Escritório de Informação e 
Imprensa da Presidência ou submetidas à apreciação do 
mesmo antes de irem para o ar. É proibida a apresentação 
ou menção de acidentes ou atos violentos. Ê igualmente 
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proibida a divulgação de notícias que firam a dignidade do 
país. 

Logo após a queda do general Rojas Pinilla, as empresas publi-
citárias nor te-americanas e seus pa t roc inadores desempenharam 
um papel fundamenta l no estabelecimento do caráter comercial da 
televisão colombiana . Em 1958, a Max Fac tor patrocinou um dos 
pr imeiros p rogramas especiais de maior impac to popular : o regres-
so de Miss Universo à sua Colômbia natal . 

A primeira pesquisa destinada a medir a popularidade da tele-
visão face aos demais meios de comunicação foi realizada pela Esso 
da Colômbia . A McCann Erickson pa t roc inou e a judou a produzir 
o Teatro musical Esso, e o primeiro noticiário da TV colombiana , o 
Repórter Esso, foi organizado pela United Press Internat ional , sob 
o patrocínio daquela empresa. A primeira telenovela colombiana, 
007 não responde, foi pa t roc inada por Colgate-Palmolive. 

3. Os investimentos norte-americanos diretos na década de 60 
Somente a part ir de 1960 é que começaram a ent rar os primei-

ros investimentos diretos nor te-americanos no mercado da televi-
são colombiana . Isto correspondeu a um per íodo de consol idação 
das operações comerciais. Pela primeira vez, viabilizou-se o investi-
men to estrangeiro na TV através de p rog ramadoras . E n q u a n t o a te-
levisão fosse propr iedade do Es tado e con t ro lada pelo mesmo, este 
invest imento seria impossível. 

O primeiro caso foi registrado no início da década de 60, en-
volvendo o g rupo Time/Life, que já funcionava na região com 
G o a r Mestre, um exilado cubano que antes da revolução havia sido 
propr ie tá r io e diretor de canais de televisão em Havana . Time/Life 
j á t inha investimentos com Mestre e a CBS na Venezuela e Argenti-
na (Proventel e Proartel). Em 1963, com vistas a estabelecer fu tura-
mente uma rede la t ino-americana, o g rupo ingressou no mercado 
co lombiano em sociedade com um " p o o l " de empresários locais li-
gados, por sua vez, a out ros meios de comunicação do país (jornais 
e revistas). A sociedade chegou a produzir alguns programas , mas 
não foi à frente. Em 1965, o g rupo Time/Life retirou-se do mercado 
co lombiano de televisão. Seu fracasso foi a t r ibuído ao fato de que o 
sistema local não atingia todas as principais cidades e, dada a dis-
persão dos consumidores entre os qua t ro maiores centros urbanos 
do país, o veículo não se mostrava rentável e não ofereceria melho-
res perspectivas comerciais até que se implantasse um sistema de 
microondas cobr indo todo o terri tório nacional. Por seu tu rno , a 
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Venezuela e a Argent ina t inham sistemas de televisão concent rados 
em suas capitais, onde residia a maioria da população . 

Mestre cont inuou interessado no mercado da televisão colom-
biana e em 1966 investiu n u m a p r o g r a m a d o r a recém-consti tuída, a 
R T I . Ele operava a par t i r de Miami com uma companhia distribui-
dora de p rogramas nor te-americanos enla tados para a América La-
tina. Sua intervenção, através de conexões com empresas de distri-
buição dos Estados Unidos , possibilitou a ent rada desses progra-
mas na televisão co lombiana . 

Quase que ao mesmo tempo, a A B C examinava as possibilida-
des de investir na televisão colombiana , bem como a possibilidade 
de integrá-la a uma rede la t ino-americana. Em 1965, q u a n d o a Co-
lômbia inaugurou em Bogotá seu segundo canal de TV, esta opor -
tun idade f inalmente se ofereceu. Abriu-se concorrência para con-
trole total do canal. A co lombiana Consuelo de Monte jo , que havia 
t r aba lhado an ter iormente na M c C a n n Erickson e possuía agora sua 
própr ia agência de publicidade, fo rmou uma companhia em socie-
dade com a A B C Wor ld Vision G r o u p e ganhou a licitação para o 
canal por cinco anos. A A B C entrou com a maior par te dos progra-
mas, bem como o equ ipamento de estúdio do novo canal. A o fim 
desses cinco anos, o canal , c h a m a d o Teletigre, apresentava conside-
rável rentabi l idade graças ao emprego de avançadas técnicas de 
marketing, pesquisas de audiência etc., bem como ao seu al to per-
centual de p rogramas impor tados , não só da A B C como da M C A e 
Screen Gems . Foi a Teletigre que t rouxe pela primeira vez às telas 
da T V c o l o m b i a n a séries c o m o Batman, A noviça voadora, Missão 
impossível, Meu marciano favorito, tfavaí 5-0, Rota 66 e Ironside. 

Em 1970, após cinco anos de func ionamento bem-sucedido, as 
p rog ramadoras do canal nacional pressionaram a I N R A V I S I Ó N 
no sentido de que n ã o renovasse a licença da Teletigre, sob o argu-
mento de que houvera irregularidades em sua concessão. Os con-
correntes t iveram êxito em sua demanda e assim terminou o caso 
mais lucrativo e d u r a d o u r o de invest imento nor te-amer icano di re to 
na televisão co lombiana . 

N a licitação de 1973, foi in t roduzida uma cláusula exigindo 
que as p rog ramadora s tivessem, no mínimo, 75% de controle nacio-
nal, t o r n a n d o impossível a repetição do caso Teletigre. Desde 1970, 
desapareceram os invest imentos nor te-americanos diretos na televi-
são colombiana . Isto, porém, não significou o fim da influência dos 
Estados Unidos sobre ela, mas, tão-somente , a adoção de out ra for-
ma de influência, que agora passa a ser exercida pela publicidade, a 
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p r o g r a m a ç ã o e a tecnologia , e t udo mais que possa ser def in ido 
c o m o inves t imento indi re to . 

Atua lmente , as p r o g r a m a d o r a s fazem par te de cong lomerados 
sob con t ro le total ou parcial de interesses es t rangeiros . Por exem-
plo, um dos maiores acionistas da Caraco l TV - s i tuada entre as 
três pr incipais p r o g r a m a d o r a s do país - é o presidente da Chrysler 
da C o l ô m b i a . O u t r a das três principais p r o g r a m a d o r a s , a RTI , in-
tegra um g r u p o ma io r , a Tí tu los L imi tada , que inclui uma compa-
nhia de seguros, co r re to ras de valore*, um banco e a Phillip Morr is 
da C o l ô m b i a . As p r o g r a m a d o r a s es tão sendo absorv idas no proces-
so de concen t ração de capitais da indús t r ia co lombiana . Os conglo-
m e r a d o s são f o r m a d o s por um alto percentual de invest imentos 
nor te -amer icanos , ref le t indo o m o v i m e n t o geral da economia co-
lombiana . Em 1975, segundo o re la tór io anua l da Gerência da Jun-
ta Diret iva do Banco da Repúbl ica (p. 142), os invest imentos es-
t rangei ros no setor industr ia l fo ram da o rdem de 650 milhões de 
dólares , a p r o x i m a d a m e n t e . Este total distr ibui-se entre 718 firmas 
o p e r a n d o nos mais diversos r amos de at ividade, sob re tudo petró-
leo, papel , a l imentos , mine ração e têxteis. 

Em 1973, cerca de 50% do total de invest imentos es t rangeiros 
cab iam aos Es tados Un idos . M u i t o e m b o r a este país não realize in-
versões diretas nas p r o g r a m a d o r a s co lombianas , estas es tão ligadas 
a empresas ou c o n g l o m e r a d o s em que é ativa a par t ic ipação norte-
amer icana . 

4. Influência das agências de publicidade e companhias norte-
americanas na década de 70 

Se já não há inves t imentos diretos no que diz respeito às pro-
g r a m a d o r a s , sua presença é, todavia , no tór ia na p r o p a g a n d a co-
mercial que financia o f u n c i o n a m e n t o daque las organizações . As 
maiores agências da C o l ô m b i a são: Leo Burnet t Novas , P ropagan -
da Época , Par Publ ic idad, Atlas Publ ic idad, Aser Publ ic idad, 
Ponce de León, Publ ic idad T o r o , M c C a n n Erickson, Publ ic idad 
G e n t e , Atenas Publ ic idad e P r o p a g a n d a Sancho . Q u a t r o dessas em-
presas são subsidiárias ou es tão associadas a c o m p a n h i a s norte-
amer icanas . Leo Burnet t Novas , M c C a n n Er ickson, Ponce de León 
(Ogilvy) e Atenas Publ ic idad ( B B D + 0 ) . J Í 

33 Kstes dados foram citados por Azricl Bibliowicz no quinto capítulo da versão 
preliminar de sua lese de doutorado sobre a televisão colombiana, apresentada ao 
Departamento de Sociologia, Universidade de Cornell, 1978. 
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Os pr incipais anunc ian tes da televisão c o l o m b i a n a são a Col-
gate-Palmol ive , Lever Brothers , Amer ican H o m e Produc t s (Cico-
lac, La Rosa , Ca l i fó rn ia , Maggi), L a b o r a t ó r i o s Miles, os bancos , 
loterias e r ifas, s aponáceos e azeites, Lux Pos tobón (refr igerantes) , 
A r m a z é n s Ley, Cheesebrough Ponds , L a b o r a t ó r i o s Bayer, c o m p a -
nhias de seguros, J o h n s o n & Johnson e Q u a k e r Inc. 

U m a a m o s t r a g e m levantada pela I N R A V I S I Ó N em se t embro 
de 1973, logo após o anúnc io das novas n o r m a s que l imitavam os 
invest imentos es t rangei ros nas p r o g r a m a d o r a s , revelou a seguinte 
d is t r ibuição p o r t ipos de p rodu tos anunc iados . 

CANAL UM CANAL DOIS 
1. Armazéns e supermercados 

(roupas, cigarros, flores) 6,56% 6,05% 
2. Cosméticos (creme para as 

mãos, dentifrícios, deso-
dorantes, talcos, xampus, 
produtos de beleza) 18,12 15,59 

3. Alimentos e bebidas (margarina, 
farinhas, caldos, condimentos, 
doces, cerveja, cereais, 
refrigerantes) 22,36 26,28 

4. Materiais de construção (azu-
lejos, revestimentos, tintas, 
acessórios para banheiros) 2,40 2,56 

5. Automóveis e autopeças 1,50 1,18 
6. Detergentes , s a p o n á c e o s 

e inseticidas 8,88 14,25 
7. Medicamentos (remédios e 

analgésicos) 4,89 3,19 
8. Autarquias governamentais 2,38 0,33 
9. Utensílios domésticos e artigos 

de luxo 5,82 6,82 
10. Hotéis e restaurantes 0,72 0,58 
11. Livros e revistas 5,17 5,10 
12. Loterias e rifas 6,43 5,79 
13. Plásticos 0,53 
14. Tecidos e roupas 7,81 7,52 
15. Seguros e bancos 4,71 2,03 
16. Linhas aéreas 0,40 0,19 
17. Casas, apartamentos 

e terrenos 0,67 0,17 
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CANAL UM CANAL DOIS 
18. Outros (discos, brinquedos, 

teatro, cinema) 0,26 0,52 
19. Cemitérios 0,39 1,32 

TOTAL 100,00% 100,00% 
Mais de 50% da publicidade emje levisâo são dedicados a cos-

méticos, alimentos não essenciais, detergentes e seus distribuidores 
(supermercados). Os analgésicos e antigripais, aparelhos elétricos e 
roupas representam outros 25%. Os restantes 25% compreendem 
artigos de mercado limitado a pequenos setores da economia: aces-
sórios para banheiros e azulejos, hotéis e restaurantes, livros e revis-
tas, plásticos, seguros, bancos, linhas aéreas, brinquedos, discos e 
cemitérios. As três principais categorias de anúncios - cosméticos, 
alimentos industrializados, refrigerantes e detergentes - são quase 
que exclusivamente produzidos por empresas estrangeiras ou fir-
mas transnacionais com filiais na Colômbia. 

A tabela abaixo indica a distribuição da programação estran-
geira em confronto com a nacional desde 1968 até 1973. Os progra-
mas estrangeiros, em sua quase totalidade, vêm dos Estados Uni-
dos; o restante, do México: 
PROGRAMAÇÃO ESTRANGEIRA/NACIONAL 
% da programação 

NACIONAL 
Canal Um 
Canal Dois 

1968 1969 
59,10 54,36 
23,57 25,46 

1970 1971 
62,18 66,37 
27,10 35,70 

1972 1 973 
67,50 60,96 
44,20 42,09 

ESTRANGEIRA 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Canal Um 40,90 45,64 37,84 33,63 32,50 39,04 
Canal Dois 76,43 74.54 72,90 64,30 55,80 57,91 

Por ocasião da concorrência de 1973, foi imposto um limite de 
25% para a programação estrangeira. O fato de que o estilo e con-
teúdo da televisão colombiana são determinados pela p rofunda pe-
netração do "dólar publicitário", que só apóia programas de au-
diência massiva, é demonstrado pelas atitudes de reação contra esta 
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limitação de 25%. Em 1974, tal l imitação foi suspensa em virtude 
das pressões das programadoras , que sem os enlatados norte-
americanos estavam perdendo suas contas de publicidade e, com 
elas, sua capacidade de funcionar (Fox de Cardona , 1973). 

A par da impor tação direta de programas enlatados norte-
americanos, muitos programas da televisão colombiana se baseiam 
em espetáculos de TV dos Estados Unidos. O que se importa não é 
o programa em si, mas o modelo. É dificil calcular precisamente a 
porcentagem de programas que ent ram por esta via; contudo, pode-
se af irmar que muitos dos programas de competições que aparecem 
na televisão colombiana sâo diretamente calcados em programas 
dos Estados Unidos, tais como Concentre-se (Concentration)f Casal 
contra casal (Newly wed game). O preço está certo (The price is 
right). Out ro exemplo de modelo norte-americano seguido pela TV 
da Colômbia é o das séries policiais como Caso julgado, cuja estru-
tura se assemelha à do FBI, dos Estados Unidos, e que se baseia nos 
arquivos do F-2 (o equivalente co lombiano do FBI). Mui to embora 
a programação enlatada estrangeira seja mais barata que a produ-
ção nacional (um episódio de meia hora é vendido ao preço de 250 a 
500 dólares), as p rogramadoras obtêm uma taxa de re torno sufi-
cientemente alta para que não se dêem ouvidos ao seu argumento 
de que precisam recorrer à impor tação de programas a fim de man-
ter seu equilíbrio financeiro. 

Duran te o período 1976-1978, a média de programação estran-
geira na televisão colombiana foi da ordem de 55% (Resolução n* 
0235, de 1976). Para o período 1979-1981, 70% da programação de-
verão ser nacionais (Licitação n.* 05, de 1979). O aluguel cobrado 
pela I N R A V I S I Ó N por meia hora de transmissão varia entre 5.900 
e 58.000 pesos colombianos (150 e 1.500 dólares, respectivamente), 
conforme o horário e a audiência. São permitidos seis minutos de 
comerciais para cada meia hora de programação, cada um dos 
quais pode ser vendido a um preço que oscila entre 10 mil e 60 mil 
pesos colombianos (250 e 1.500 dólares, respectivamente) ou ainda 
quantias mais elevadas, em ocasiões especiais ou programas de 
grande audiência. Levando em consideração o custo de um episó-
dio enlatado, uma programadora , com meia hora de transmissão, 
incluindo os custos de aluguel, compra do programa, gastos admi-
nistrativos e operacionais, obterá um rendimento da ordem de mil a 
sete mil dólares diários por episódio, conforme o horário. 
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5. Tecnologia: 1980 
Este resumo sobre a influência dos Estados Unidos na televi-

são colombiana demonstra que ela foi exercida de várias maneiras 
ao longo de seu desenvolvimento. Durante os primeiros anos, em 
que o veículo funcionou sob a responsabilidade do Estado, o inves-
timento direto não foi possível - ou, ao menos, demasiado atraente 
- devido ao tamanho limitado do mercado. N o entanto, algumas 
agências de publicidade c outras companhias norte-americanas fize-
ram, assim mesmo, sua primejja incursão nos meios de comunica-
ção, lançando a semente de um sistema comercial de televisão. Tal-
vez, sem a influência dos Estados Unidos na televisão colombiana, 
durante os anos de sua formação, esta poderia ter seguido o cami-
nho da televisão pública, a exemplo de vários países europeus. Tal 
suposição se vê respaldada pelo fato de que a grande maioria dos 
países que seguiram o modelo comercial, de inspiração norte-
americana, são da América Latina, ao passo que, tanto na África 
como na Ásia, a televisão seguiu um padrão de desenvolvimento 
mais próximo do europeu. 

Os anunciantes norte-americanos e seus clientes realizaram a 
primeira pesquisa de audiência e produziram o primeiro noticiário, 
o primeiro programa musical e a primeira telenovela. Mais tarde, 
os investimentos diretos passaram a vir das redes e outras entidades 
ligadas ao sistema de televisão dos Estados Unidos. A ABC foi pro-
prietária de grande parte das ações da Teletigre durante cinco anos, 
até que as pressões das programadoras nacionais lograram eliminá-
la do mercado colombiano de televisão. Apesar disto, esses cinco 
anos foram suficientes para consolidar um estilo de televisão que 
dificultava a volta de um tipo de produção nacional menos vistosa e 
de caráter menos profissional 

O investimento direto se foi, mas agências de publicidade nor-
te-americanas e as distribuidoras de programas importados dos Es-
tados Unidos continuaram funcionando. Estas agências serviam a 
uma clientela que, em sua grande parte, era constituída por compa-
nhias transnacionais com atividades na Colômbia, as quais, ainda 
nos Estados Unidos, haviam aprendido a vender seus produtos por 
meio da televisão e usavam a mesma técnica para suas operações no 
exterior. 

Até 1979, depois de 25 anos de funcionamento, a televisão, que 
por lei era um serviço público dedicado a " fomentar a cultura, di-
vulgar e dignificar os valores nacionais, preservar a moral, a estéti-
ca, bem como os ditames universais do decoro e do bom gosto, esti-
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mulando a atividade artística" (Resolução 1120, de 1967, artigo 
quinto, item a), estava registrando uma média de 55% de programa-
ção norte-americana e seu principal objetivo era vender saponá-
ceos, pastas de dente, refrigerantes, aspirinas e xampu. Até que 
ponto os Estados Unidos podem ser responsabilizados por esta si-
tuação? 

É difícil determinar causalidades de forma retrospectiva e qua-
se impossível responder como seria a televisão colombiana caso não 
tivesse sido exposta à profunda e continuada influência dos Estados 
Unidos. Entretanto, é possível demonstrar com um exemplo recen-
te como opera a influência norte-americana, chegando, em determi-
nado momento, a mudar o curso da TV na Colômbia. Trata-se do 
episódio da adoção da televisão a cores no país. 

Em novembro de 1977, o Congresso rechaçou o projeto apre-
sentado pela ministra das Comunicações defendendo a abertura de 
concorrências para estações regionais e privadas de televisão a co-
res, além da introdução da.TV a cores no sistema nacional estatal. 
Os que se opunham ao projeto alegaram que ele exporia a televisão 
colombiana ao capital estrangeiro, o que entraria em conflito com 
os compromissos assumidos nos marcos do Pacto Andino. 

O Latin America Economic Report, de 25 de novembro de 1977, 
publicou a seguinte informação sobre o debate do projeto: 

A ministra afirmou que o projeto estava de acordo com o sistema 
colombiano de livre empresa e que asseguraria a liberdade de ex-
pressão por meio do estímulo à concorrência. Um consórcio de 
programadoras privadas, composto pela Punch, RTI c Caracol (o 
presidente López Michelsen é acionista desta última), já produz 
programas a cores que são transmitidos em preto e Branco. 

Um dos principais argumentos do Congresso contra a introdu-
ção da televisão a cores era de que isto aumentaria a dependência 
da Colômbia no que respeita à venda de equipamentos e programas 
por parte dos Estados Unidos. Em 1978, ou seja, no ano seguinte, 
realizaram-se as eleições presidenciais, e o novo presidente, um libe-
ral, assumiu o poder a 7 de agosto. Qua t ro dias depois, seu ministro 
das Comunicações anunciava publicamente: 

Vamos transformar a televisão em algo agradável. Vamos fazê-la 
em cores, pois as pessoas querem ver isto. E nós não podemos 
marginalizá-las das conquistas tecnológicas. Não podemos lhes 
dizer: todo mundo tem automóveis, mas, como aqui não há gaso-



lina, vocês devem voltar a andar a cavalo (Jornal El Tiempo, 
Bogotá, 21 de outubro dc 1978, p. 8-B). í 4 

A partir da declaração do ministro, começou a luta entre siste-
mas existentes de televisão a cores pelo mercado colombiano. A 
Colômbia representaria uma importante vitória na América Latina 
para qualquer um dos três, especialmente para o NTSC ou PAL. O 
sistema alemão havia sido adotado pelo Brasil e Argentina, ao pas-
so que o Peru e a Venezuela haviam optado pelo norte-americano e 
o francês. A Bolívia havia adotado o sistema PAL, mas estava vaci-
lando em favor do NTSC. O Equador e o Chile, por sua vez, ha-
viam adotado este úkimo. A opção colombiana seria fundamental 
para influir na decisão da Venezuela, um mercado lucrativo, e tam-
bém na do Peru. 

O país testemunhou uma verdadeira invasão de vendedores de 
equipamentos para televisão a cores e representantes de seus respec-
tivos governos. Houve demonstrações dos diversos sistemas peran-
te o Congresso, num foro de debates sobre televisão a cores pa-
trocinado pela Universidade Javeriana e numa reunião na embaixa-
da norte-americana, à qual compareceram mais de 150 pessoas en-
tre representantes do Depar tamento de Comércio dos Estados Uni-
dos, da Agência Internacional de Comunicação (USIS) e da AM-
PEX. 

Os alemães garantem que suas transmissões são melhores em con-
dições topográficas difíceis; os franceses, que há estatísticas mos-
trando que seus receptores são mais baratos que os norte-
americanos. Por sua parte, os técnicos dos Estados Unidos afir-
mam que seus equipamentos foram projetados para esta parte do 
mundo, que a ampla difusão do NTSC assegura um fácil inter-
câmbio de programas e que a compatibilidade com o atual siste-
ma em preto e branco seria muito mais factível, pois os equipa-
mentos são da mesma procedência (Jornal El Tiempo, Bogotá, 21 
de outubro de 1978, p. 8-B). 

A 19 de outubro, o governo autorizou a introdução da televi-
são a cores por decreto do Poder Executivo. No dia 23 do mesmo 
mês, foi criada uma comissão de doze membros - integrada por seis 
parlamentares, os decanos das faculdades de engenharia, o diretor 
da INRAVISIÓN e três engenheiros - para recomendar o sistema 

34 A televisão a cores p ô d e ser legalmente in t roduz ida mediante decreto d o exe-
cutivo e sem ter que passar pelo Congresso . O p ro je to anter ior fora submet ido ao 
Congresso porque incluía modi f icações n o regime de propr iedade . 
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de televisão a cores que deveria ser adotado pela Colômbia. O refe-
rido comitê tinha até o dia 5 de dezembro para divulgar sua deci-
são. 

N o dia 22 de novembro, a comissão solicitou que este prazo 
fosse prorrogado. Seu porta-voz, o senador Fernando Carvajalino 
Cabrales, argumentou: " É impossível chegar a uma conclusão defi-
nitiva em apenas 45 dias, em se t ratando de um assunto tão delica-
do como este, quando outros países precisaram de cinco anos ou 
mais para selecionar o tipo de televisão a cores de sua preferência" 
(Jornal El Tiempo, Bogotá, 22 de novembro de 1978, p. 9-A). 

O ministro recusou a solicitação de um prazo adicional e rea-
firmou não ser "part idário de que se façam emissões de teste por 
parte dos diferentes sistemas concorrentes" (Jornal El Tiempo, Bo-
gotá, 30 de novembro de 1978, p. 5-A). 

Antes do dia 5 de dezembro começaram a circular rumores de 
que a escolha recairia sobre o sistema NTSC. Em declaração à im-
prensa, em 2 de dezembro, um membro do comitê observou que, 
ainda que, do ponto de vista técnico, os sistemas alemão e francês 
fossem superiores, o sistema norte-americano seria escolhido, em 
parte por razões econômicas, já que os receptores eram mais bara-
tos, e em parte por razões políticas, devido ao fato de que "80% dos 
programas são de origem norte-americana ou realizados através do 
sistema NTSC e que, ademais, 95% das pesquisas sobre televisão 
são feitas nos Estados Unidos. Além disso, cerca de 99% dos satéli-
tes são norte-americanos" (United Nations, 1972). 

No dia 5 de dezembro, divulgou-se publicamente a decisão do 
comitê, favorável à> íTSC; quando se analisam os textos que docu-
mentaram tal decisão, fica claro que as razões políticas e culturais 
para a adoção do sistema haviam prevalecido sobre as de ordem 
técnica e econômica. Se isto tivçsse acontecido, a escolha recairia 
sobre o sistema PAL, alemão. 

O comitê estudou os aspectos técnicos, econômicos, políticos e 
culturais (Jornal El Tiempo, Bogotá, 29 de dezembro de 1978, pp. 6 
e 7-C). Quanto aos aspectos técnicos, suas conclusões foram as se-
guintes: 

• As diferenças no comportamento do sinal ao ser transmiti-
do por uma cadeia de repetidoras, como é o caso da Colômbia, 
eram até bem pouco tempo bastante pronunciadas, com espe-
cial desvantagem para o sistema NTSC, devido à acumulação 
dos erros de diferença de fase. 
• Quanto aos receptores em cor de qualquer sistema, conside-
ra-se que as emissões monocromáticas seriam igualmente rece-
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bidas, sempre de acordo com as normas já estabelecidas na Co-
lômbia. 
• Na análise do comportamento dos três sistemas nas condi-
ções geográficas do país, verificou-se que todos apresentavam 
inconvenientes técnicos no que respeita à propagação dos si-
nais a grandes distâncias, o mais notório dos quais é o proble-
ma do sistema NTSC nas transições entre cores diferentes. 
Quanto aos aspectos econômicos, a comissão chegou às se-

guintes conclusões: 
• O custo dos equipamento? de transmissão pode ser conside-
rado equivalente para qudíquer dos três sistemas - NTSC, 
PAL e SECAM. 
• Em conseqüência, o custo dos receptores NTSC seria com-
parável, a nível do preço de fábrica, ao dos receptores PAL e, 
todavia, muito inferior ao dos receptores SECAM. 
Os aspectos políticos foram analisados pelo comitê do ponto 

de vista das: 
relações atuais e futuras com os países vizinhos bem como com os 
de áreas de maior intercâmbio comercial e cultural. Procedeu-se à 
análise do estado atual dos países da América Latina que adota-
ram sistemas a cores, as relações com os países produtores de 
equipamentos e programas e os impactos sobre o público nacio-
nal. 

O comitê concluiu que a única razão política para não adotar o 
sistema NTSC era o fato de que o Brasil, vizinho da Colômbia ao 
sul, usava o sistema alemão. Esta razão foi descartada em vista de 
que todos os países do norte utilizavam o sistema norte-americano. 
Portanto, se a Colômbia adotasse um sistema diferente do NTSC, 
não teria mercado na região para a venda de receptores montados 
no país. 

Mas foi no plano cultural que a comissão se mostrou mais cla-
ramente favorável ao sistema NTSC, e isto pelas seguintes razões: 

• Os programas recebidos via satélite são, em sua quase tota-
lidade, transmitidos no sistema NTSC, e o país já pôde assistir 
a muitos eventos internacionais dentro de um padrão de quali-
dade aceitável, mesmo nas condições não ideais da atual rede 
da INRAVISIÓN. 
• As exigências do mercado, as facilidades de dublagem e os 
mecanismos de distribuição acusam uma ligeira vantagem 
para o sistema NTSC. 
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• Da mesma forma, os investimentos em televisão, sobretudo 
programas educativos e sistemas de circuito fechado, tendem a 
utilizar equipamentos de recepção e gravação de fitas de baixo 
custo. Esta é a razão pela qual já existem várias videotecas ofe-
recendo grande quantidade de programas sobre diversos temas 
de caráter educativo e científico. Porém, o intercâmbio e a im-
plantação rápida e em grande escala para regiões ou comuni-
dades específicas são facilitados com a utilização dos equipa-
mentos que estão sendo produzidos a preços baixos, com apre-
ciáveis vantagens de custo e quantidade para o sistema NTSC, 
em comparação com o PAL-M e SECAM-M. 
• Quanto ao intercâmbio de programas, o fato real é que a 
Colômbia já tem exportado alguns para países como a Vene-
zuela, México e Estados Unidos, com bastante sucesso, e o in-
tercâmbio em sentido inverso, especialmente por meio de vi-
deofitas e filmes, oferece apreciáveis vantagens para o siste-
ma NTSC. 
Em suma, o sistema NTSC era tecnicamente inferior para a 

Colômbia, e em termos de custo não oferecia vantagens sobre os 
outros dois; politicamente, colocava a possibilidade de estabelecer 
contatos com o norte, mais do que com o sul, e, do ponto de vista 
cultural, era preferível já que as transmissões por satélite e os pro-
gramas são distribuídos por este sistema. A recomendação final da 
comissão foi no sentido de: "Adotar as normas do sistema NTSC 
para as transmissões de televisão a cores no território colombiano." 

Os documentos distribuídos numa conferência realizada a 16 
de novembro na embaixada dos Estados Unidos e apresentados à 
sessão do Congresso de 19 de outubro por E. McDonald Nyhen, do 
Departamento de Comércio, guardam flagrante semelhança com os 
argumentos arrolados pela comissão colombiana em favor do siste-
ma norte-americano (McDonald, 1978). 

E. McDonald Nyhen argumentou que, além da superioridade 
técnica (descartada pela comissão), o sistema norte-americano era 
preferível: 

• porque a Colômbia poderia comprar programas norte-
americanos produzidos em espanhol através do NTSC; 
• porque as transmissões via satélite dos Estados Unidos utiliza-
vam o NTSC; 
• a Colômbia poderia vender seus programas nos Estados Unidos; 
• seria possível para a Colômbia vender receptores no sistema 
NTSC, montados localmente, para outros países andinos (Bonilla e 
Girling, 1973). 



Os argumentos culturais em favor do sistema NTSC, que pesa-
ram na decisão final da comissão, foram os mesmos usados pelo re-
presentante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos -
tanto na sessão do Senado como na embaixada norte-americana. 

Um documento do Departamento de Comércio distribuído em 
ambas as ocasiões afirma: 

O uso dos sistemas PAL e S E C A M não permitirá o intercâmbio 
direto de videoteipes e programas via satélite com a Europa. Isto 
exigirá um custoso standards converter (conversor de normas). Po-
rém, a adoção de qualquer um dos dois, PAL ou S E C A M , afasta-
rá a América do Sul da Améjica do Nor te , exigindo a compra de 
equipamento de transcodificação para intercâmbio de programas 
em videoteipe e satélite (US Depar tment of Commerce , 1978). 

Em um momento tão crítico da história da televisão colombia-
na, como era a seleção de um sistema a cores, a influência dos Esta-
dos Unidos se fez sentir de forma notória, através da AMPEX, do 
Departamento de Comércio, a embaixada em Bogotá c o USIS. Na 
decisão, que determinará, em grande medida, a trajetória futura da 
televisão colombiana em termos de conteúdo, prevaleceu a influên-
cia dos Estados Unidos, garantindo assim a continuidade do mer-
cado colombiano e, muito seguramente, do venezuelano e do pe-
ruano, para seus programas enlatados e a venda, ainda mais vanta-
josa, de aparelhos receptores e equipamentos de estúdio. 

Neste caso é possível responder à pergunta de como teria sido 
o futuro da televisão colombiana sem a influência dos Estados Uni-
dos: a Colômbia teria, agora, uma televisão a cores tecnicamente 
superior e mais apropriada às suas condições geográficas. Estaria 
mais aberta à importação de programas não só dos Estados Uni-
dos, mas também de outras regiões do mundo (por exemplo, Euro-
pa, Brasil e Argentina), rompendo o monopólio da programação da 
televisão norte-americana no país. Finalmente, teria representado 
um sistema mais aberto a tecnologias apropriadas à região. Tal 
c o m o se acha agora, a televisão colombiana com sua decisão favo-
rável ao NTSC, limitou radicalmente suas possibilidades de selecio-
nar conteúdos e tecnologias alternativas aos que tradicionalmente 
lhe são vendidos pelos Estados Unidos. A essência mesma da domi-
nação cultural radica nesta limitação da livre escolha de alternati-
vas com base em informações completas e confiáveis. 
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VI. ALTERNATIVAS POLÍTICAS 
E CONCLUSÕES GERAIS 

Creio firmemente na necessidade de uma regu-
lamentação internacional das comunicações 
para assegurar que o sagrado direito à infor-
mação garanta que só se informará a verdade, 
bem como o irrestrito direito de opinar. A in-
dústria das comunicações não pode estar aci-
ma da ordem pública e social. Trata-se de esta-
belecer regulamentações estatais, e não sim-
plesmente governamentais . Os governos dita-
toriais não exigiram nem exigirão estas regula-
mentações internacionais para cercear a liber-
dade de informação e opinião; ao contrár io , a 
regulamentação internacional constituiria ins-
t rumento de defesa contra as ameaças e agres-
sões sofridas por esta liberdade fundamenta l , 
que não deve estar à mercê dos governos, do 
capital internacional ou nacional nem dos par-
tidos. T a m p o u c o é justo que uma concepção 
falaciosa de informação permita que as empre-
sas transnacionais de notícias detenham o mo-
nopólio absoluto da informação ministrada 
aos nossos povos, a ponto de provocar situa-
ções tão ignominiosas como as que vive a 
América Latina. A imprensa internacional se-



leciona apenas a in formação que denigre a 
imagem dos nossos povos, e a grande imprensa 
e os meios audiovisuais do m u n d o industriali-
zado ignoram nossas lutas, nossos esforços e as 
justas reivindicações em prol de um sistema de 
justiça internacional. 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

1. Alternativas políticas 
Enquanto predominar o padrão de relações culturais entre os 

Estados Unidos e a América Latina descrito nos capítulos anterio-
res, a integridade das culturas dos países desta região estará em pe-
rigo e a emancipação política e econômica de nossos povos conti-
nuará sendo uma utopia distante. 

Em tais circunstâncias, a América Latina simplesmente não 
pode alcançar um desenvolvimento democrático e integral. Portan-
to, nada mais legítimo que os dirigentes políticos, estrategistas do 
desenvolvimento e professores-pesquisadores se lancem na tentati-
va de transformar esta situação injusta e paralisante. É lógico que 
se unam aos esforços do restante do Terceiro Murtdo em prol da 
criação de uma nova ordem internacional no campo da informa-
ção. 

Se a agressividade improdutiva e a virulência retórica não vie-
rem a caracterizar este conflito maior entre o Nor te e o Sul, isto se 
deverá basicamente ao fato de que os que detêm o poder - tanto nos 
Estados Unidos como na própria América Latina - terão reconhe-
cido a injustiça da situação e resolvido contribuir no sentido de cor-
rigi-la. Somente então a conciliação e a cooperação tomar-se-iam 
verdadeiramente possíveis. Este capítulo apresenta, de forma sucin-
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ta, alguns esforços empreendidos pelos países da região a fim de en-
frentar tal situação por meio de políticas de comunicação. 

O professor Herbert Schiller observou que o surgimento de 
políticas nacionais de comunicação é "o reflexo de lutas geralmente 
não resolvidas entre interesses e exigências contraditórios dentro do 
setor da informação cultural" (1975, p. 1). Estes casos de lutas não 
resolvidas ocorrem especialmente em nações latino-americanas que 
iniciam um processo de regulamentação sistemática de suas comu-
nicações nacionais a fim de submetê-las aos objetivos do desenvol-
vimento. Dentro destes esforços evidenciam-se exigências e interes-
ses contraditórios nos setores culltirais e de informação, especial-
mente quando estas situações envolvem confrontos entre interesses 
nacionais e não-nacionais. 

O mesmo autor assinala: 
A luta para superar a dominação - externa , q u a n d o o poder si tua-
se fora da comun idade nacional; in terna , q u a n d o o poder é exer-
cido por uma c a m a d a nacional d o m i n a n t e - é a ques tão central , 
a inda que nem sempre reconhecida, na atual f o rmu lação de polí-
ticas de comunicação . Internacional , nacional e individualmente , 
a luta, a inda que de fo rma nem sempre visível, é t r avada entre as 
forças dominan tes e os setores que lhes resistem e desaf iam. To-
das as questões básicas sobre a comunicação na a tua l idade se re-
lac ionam com este conf ron to cada vez mais in tenso e f u n d a m e n -
tal (op. cit., p. 3). 

A seguir são apresentadas as políticas nacionais e regionais que 
têm sido aplicadas na América Latina para enfrentar a ameaça da 
dominação comunicacional estrangeira. A última parte deste capí-
tulo resume os esforços dos organismos intergovernamentais no 
mesmo sentido. 

Politicas nacionais 
Vários países da região já tomaram medidas, isoladas ou par-

ciais, no sentido de controlar de alguma forma as influências es-
trangeiras em seus sistemas de comunicações. O Peru, a Venezuela e 
o Brasil são os que parecem ter avançado rumo a políticas de cará-
ter mais global izante. 3 5 

35 Para uma ampla e de ta lhada descrição do mov imen to l a t ino-amer icano pela 
fo rmulação de políticas nacionais de comunicação , ver Beltrán, 1976. 
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Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo instaurado 
no Peru em 1968 foi o Estatuto da Imprensa, promulgado em de-
zembro de 1969. N o tocante aos investimentos estrangeiros, o esta-
tuto reservava exclusivamente aos peruanos o direito de proprieda-
de e administração dos meios de comunicação. 

Em julho de 1974, quando da expropriação dos jornais da ca-
pital, foi estabelecido que somente os peruanos natos, residentes no 
país e no pleno gozo de seus direitos civis, poderiam participar das 
empresas encarregadas da administração dos órgãos de imprensa. 
Todo o capital das mesmas deveria ser peruano e residir no Peru. 

A Ley General de Telecomunicaciones de 1970 estipula que a 
publicidade deve ser totalmente produzida no país e que não menos 
de 60% do conteúdo do rádio e da televisão sejam de produção na-
cional. A propriedade dos meios de comunicação está restrita aos 
cidadãos peruanos natos, ficando proibido todo e qualquer investi-
mento estrangeiro nos mesmos. Todo pessoal que trabalha em rá-
dio e televisão deverá ser nacional. 

O Brasil está expandindo substancialmente a capacidade esta-
tal de radiodifusão e pretende reduzir a influência de materiais es-
trangeiros na televisão, que o governo considera profundamente 
alienante. 

Políticas regionais 
Os casos isolados de políticas nacionais de comunicação envol-

vem normas que se ajustam às disposições do Código de Investi-
mentos Estrangeiros do Pacto Andino (que inclui o Peru, Colôm-
bia, Venezuela, Equador e Bolívia e que, até 1976, compreendeu 
também o Chile). Este instrumento regulador dos investimentos es-
trangeiros na área, foi preparado, dentre outras razões, para garan-
tir um maior controle nacional sobre as economias dos países-
membros e reduzir a dominação econômica externa. 

As principais disposições da Decisão 24 que incidem sobre os 
meios de comunicação, são a regulamentação do uso de marcas re-
gistradas, a transferência de tecnologia, a propriedade dos investi-
mentos e a remessa de lucros para o exterior. 

De acordo com o Artigo 43, as agências de publicidade e ou-
tras empresas de serviços deverão ter pelo menos 80% de seu capital 
sob controle de cidadãos dos países nos três primeiros anos da apli-
cação do regime estabelecido pela Decisão 24. Além disso, proíbem-
se os investimentos estrangeiros em publicidade. A leitura dos arti-
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gos 43 e 44 3 6 indica que as agências de propriedade estrangeira te-
riam de modificar a composição de seu capital. Porém, a aplicação 
da Decisão 24 variou de país para país e sua atual posição não é de 
todo clara (Nações Unidas, 1974). 

A par das políticas desenvolvidas nos âmbitos nacional e regio-
nal, têm-se registrado vários esforços por parte dos organismos in-
tergovernamentais. Por exemplo, a U N E S C O vem-se mostrando 
interessada na aplicação de políticas nacionais de comunicação bem 
como na formação de agências noticiosas nacionais e regionais. Ao 
mesmo tempo, o Convênio Andrés Bdlo tem-se dedicado ao campo 
da educação e ao uso regional de satélites. 

Convênio Andrés Bello 
O Convênio Andrés Bello foi estabelecido em 1970 como ór-

gão do Pacto Andino para a integração cultural, científica e educa-
tiva da região. O Convênio tem implantado políticas de comunica-
ção, do ponto de vista das mensagens, e, especialmente, no campo 
das transmissões diretas via satélite. 

A Resolução N* 2 da Primeira Reunião dos Ministros da Edu-
cação do Convênio, realizada na Colômbia em 1970, menciona, en-
tre outros assuntos, o perigo que poderiam sofrer os valores e cultu-
ras de um país receptor, assim como a sua soberania nacional, ao 
receber transmissões unilaterais via satélite. A segunda reunião, 
realizada no Peru, em 1971, destacou a necessidade de estabelecer 

36 Os artigos 43 e 44 do "Regime comum de tratamento para capitais estrangei-
ros e marcas patentes e regalias" (texto codificado das decisões 24, 37 e 37-a da Co-
missão do Acordo de Cartagena) estabelecem textualmente o seguinte: 

Artigo 43. Não serão admitidos novos investimentos estrangeiros diretos em em-
presas de transporte doméstico, publicidade, emissoras comerciais, à comercializa-
ção interna de produtos de qualquer espécie. 
"As empresas estrangeiras operando atualmente nestes setores deverão transformar-
se em empresas nacionais; para tanto, deverão pôr à venda pelo menos 80% de suas 
ações para que sejam adquiridas por investidores nacionais num prazo não superior 
a três anos, contados a partir da data de entrada em vigor do presente regime". 

Artigo 44. Quando, a juízo do país receptor, existirem circunstâncias especiais, o 
referido país poderá aplicar normas diferentes das previstas nos artigos 40 a 43 inclu-
sive. 
"Os produtos das empresas estrangeiras compreendidas nos setores deste Capítulo, 
cuja transformação em empresas nacionais ou mistas não seja conveniente ou a res-
peito das quais os países-membros apliquem as normas diferentes a que se refere o 
inciso anterior, não poderão gozar das vantagens do programa de liberação do 
Acordo de Cartagena." 
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conselhos nacionais para que se estudasse a questão do satélite re-
gional, cujos estudos de viabilidade já vinham sendo desenvolvidos 
no âmbito da U N E S C O . Na terceira reunião, realizada em Quito, 
um dos principais pontos debatidos foi a necessidade de fortalecer o 
conselho regional para estudo do satélite. Na quarta reunião, ce-
lebrada na Venezuela, foi aprovada uma declaração sobre o projeto 
do satélite regional, destacando a necessidade de retornar ao artigo 
da primeira reunião referente à preocupação de que cada país deter-
mine o conteúdo dos programas a fim de preservar seus valores cul-
turais, sociais, políticos e educativos, e de que as transmissões dire-
tas não sejam permitidas sem o prévio assentimento dos países re-
ceptores. 

Em 1974, a Bolívia foi a sede da quinta reunião, onde se exami-
nou o estudo de viabilidade preparado pela U N E S C O e a União In-
ternacional das Telecomunicações (UIT). Nesta reunião, recomen-
dou-se enfaticamente a pronta constituição de conselhos de teledu-
cação, tanto a nível nacional como regional. Além disso, sugeriu-se 
aos países que estudassem tecnologias alternativas de teleducação e 
que cada um estabelecesse um plano nacional de televisão. Por últi-
mo, fortaleceu-se o conselho regional para intercâmbio de experiên-
cias, treinamento e estudos de tecnologia educativa. 

C o m o se pode observar, o que transparece ao longo das cinco 
reuniões dos ministros da Educação do Convênio Andrés Bello é 
um progressivo desencanto com a idéia do satélite educativo regio-
nal como solução para os problemas de ensino da região, e uma 
análise de diferentes alternativas em termos de tecnologia educacio-
nal. Isto se deve não apenas a fatores de custo, mas, fundamental-
mente, a preocupações quanto à natureza da relação comunicação-
cultura no que respeita ao seu conteúdo. 

UNESCO 
Durante a década de 70, verificou-se um considerável esforço 

regional com vistas ao estabelecimento de políticas de comunicação 
de massas que tivessem um alcance geral.. 

Em 1970, a U N E S C O , no cumprimento de mandato delegado 
pelos estados-membros, passou a promover o estabelecimento de 
políticas nacionais de comunicação. O primeiro passo neste sentido 
foi uma reunião de especialistas, realizada em Paris durante o mês 
de ju lho de 1972. Ao final desta reunião, divulgou-se um informe, 
distribuído naquele mesmo ano. 
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A U N E S C O decidiu que o p róx imo passo seria a adoção de 
um enfoque regional do problema, começando pela América Lati-
na. Para isso foi convocada uma reunião semelhante, congregando 
especialistas da América Latina e Caribe; o encont ro teve lugaT em 
Bogotá, erp 1974. Apesar da variedade de especializações, naciona-
lidades e antecedentes políticos dos part icipantes, parece que o en-
con t ro de Bogotá chegou a um considerável grau de consenso em 
to rno de vários pontos . A si tuação da comunicação externa foi ca-
racter izada c o m o de uma indevida submissão à influência domi-
nante de interesses econômicos e polít icos extra-regionais, geral-
mente ligados aos Estados Unidos . Considerou-se que as políticas 
nacionais de comunicação consti tuem impor tan te ins t rumento para 
a superação desta s i tuação. A reunião exor tou também os países la-
t ino-americanos a formular políticas con jun tas acerca do compor -
t amen to das forças internacionais de comunicação que agem em 
seus terri tórios. 

Em Qui to , du ran t e o mês de j u n h o de 1975, a U N E S C O e a 
C I E S P A L organizaram uma reunião que contou com a part icipa-
ção de vários especialistas que recomendaram o estabelecimento de 
acordos pa ra o in tercâmbio de notícias na América Latina. A reu-
nião teve c o m o documento p repara tó r io um t rabalho escrito pelo 
professor J o h n McNelly, da Univers idade de Wisconsin, em 1975. 
Nele, o au tor assinala a lgumas necessidades que just if icam o inter-
câmbio de notícias, incluindo a de in fo rmar melhor os c idadãos , 
ob tendo , assim, sua par t ic ipação nas decisões nacionais e interna-
cionais que afe tam cada país. Subl inha, t ambém, as deficiências d o 
atual fluxo de notícias na região, especialmente no que se refere à 
pré-seleção realizada pelas agências noticiosas nor te-americanas e a 
necessidade de contar com um maior número de fontes, serviços 
mais econômicos e maior l iberdade na circulação das notícias. 

N a reunião de Qui to , após um diagnóst ico da atual s i tuação 
do fluxo de notícias na região e da posição das agências noticiosas 
nacionais e regionais, os especialistas chegaram às seguintes conclu-
sões: 

• É necessário que se estabeleça um excelente fluxo(?) de notí-
cias, a fim de preservar a soberania nacional e garant i r o p leno 
desenvolvimento da identidade nacional e da consciência re-
gional. 
• Para isso faz-se necessário criar agências nacionais de notí-
cias que funcionem como serviços públicos a jus tados aos obje-
tivos de desenvolvimento nacional . Em que pese a necessidade 
de que os Estados tenham uma impor tan te par t ic ipação nestas 
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atividades, n ã o existe n e n h u m a in tenção de estabelecer m o n o -
pólios estatais de notícias, j á que t a m b é m foi con templada a 
cr iação de empresas noticiosas mistas. 
• As agências nacionais enviar iam suas notícias a um serviço 
regional la t ino-americano, igualmente financiado pelos gover-
nos, o qual se encarregaria de sua dis t r ibuição em t o d o o conti-
nente. 
Em ju lho de 1976, a convi te do governo da Costa Rica, reali-

zou-se em San José a Conferência In te rgovernamenta l sobre Políti-
cas de Comunicação na Amér ica Lat ina . Inicialmente, o evento de-
veria ser realizado em Quito , mas sua sede acabou sendo m u d a d a 
devido a inúmeras pressões internacionais . O país anf i t r ião , a Cos ta 
Rica, é um dos poucos na região que celebra regularmente eleições 
democrát icas , tal c o m o a Venezuela, ou t ro país que teve um papel 
de l iderança na conferência . 

N o discurso ap resen tado po r ocas ião d o debate geral sobre 
políticas de comunicação , o minis t ro de Es tado para a In fo rmação , 
Dr . G u i d o Grooscors , chefe da delegação venezuelana, assinalou: 

(...) trata-se de uma oportunidade adequada para se tentar um 
exame em profundidade de nossa realidade comunicacional. Não 
é segredo para ninguém que os países da América Latina e do Ca-
ribe temos dependido em grande medida das estruturas de infor-
mação e comunicação estabelecidas pelos países de maior expres-
são política e econômica. Por isso, a identidade dos povos da re-
gião, suas verdadeiras realidades institucionais, seu cotidiano de 
sociedades organizadas e em processo de desenvolvimento não 
são apresentados objetivamente aos olhos do mundo devido a fla-
grantes falhas de comunicação e informação. A estrutura tecnoló-
gica e ideológica do espectro noticioso mundial repousa sobre a 
conhecida potencialidade transnacional da notícia: um pequeno 
grupo de agências domina claramente todo o complexo mecanis-
mo de transmissão, propagação e difusão das notícias no mundo 
inteiro, e, sobretudo, em nossa região. Grande parte do mútuo 
desconhecimento latino-americano é conseqüência desta circuns-
tância. 

O texto final ap rovado pela Conferênc ia In tergovernamenta l 
sobre Políticas de Comun icação na Amér ica Lat ina e Car ibe inclui 
uma declaração onde os representantes dos governos da região 
membros da Organização das Nações Un idas para a Educação , 
Ciência e Cul tu ra ( U N E S C O ) expressam: 

Que as políticas de comunicação devem contribuir para o conhe-
cimento, compreensão, amizade, cooperação e integração dos po-
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vos, num processo de identificação de anseios e necessidades co-
muns, respeitando as soberanias nacionais, o princípio jurídico 
internacional de não-intervenção entre os Estados, bem como a 
pluralidade cultural e política das soçiedades e dos homens, na 
perspectiva da solidariedade e da paz universais. 

A primeira recomendação da conferência sobre o fluxo inter-
nacional de comunicação e informação diz textualmente: 

Recomendação N9 1: 
A Conferência, / 
Considerando que a livre circulação mundial de mensagens deve-
se basear em critérios mais justos de intercâmbio entre as nações, 
como princípio capaz de acelerar a instituição da nova ordem in-
ternacional patrocinada pela ONU; 
reconhecendo que tal circulação equilibrada de mensagens deve 
ser uma das causas imediatas da nova ordem sócio-econômica a 
que nossas nações aspiram; 
reconhecendo a necessidade de novas políticas nacionais que esta-
beleçam de forma soberana as respectivas exigências e prioridades 
no tocante à circulação internacional de mensagens; 
reconhecendo que o princípio do "livre fluxo de informações" só 
é possível se à totalidade de nossos países for garantido o acesso a 
todas as fontes de informação e sua participação por igual no 
controle e utilização dos canais de difusão internacionais; 
considerando que atualmente o princípio de "livre fluxo de infor-
mações" encontra-se debilitado em vista da preponderância das 
nações com maior poder político e tecnológico no tocante à co-
municação e informação a nível internacional; 
convencidos de que nas atuais condições deve-se reconhecer que 
frente à realidade anteriormente assinalada é necessário que as 
nações de menor desenvolvimento político e tecnológico na área 
da comunicação e informação a nível internacional adotem novos 
princípios que garantam uma circulação equilibrada das notícias 
e assegurem o acesso e participação de todos os povos no livre flu-
xo de informações. 
Recomenda aos Estados-Membros da América Latina e do Caribe: 
1. Reconhecer que uma mais equilibrada circulação internacio-

nal de comunicação e informação é uma justa e necessária rei-
vindicação dos países latino-americanos e do Caribe e que, 
como tal, deve ser objeto de minuciosas disposições legais a 
nível nacional. 

2. Adotar o critério de que a solução das desigualdades criadas 
pelos atuais mecanismos internacionais de acesso e participa-
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ção repousa no estabelecimento de uma circulação mais equi-
librada de informações e comunicações. 

3. Reconhecer explicitamente que, nos países da região, não será 
fácil alcançar esta fórmula em razão da divergência de critérios 
políticos sobre a liberdade de expressão e o direito à informa-
ção. 

4. Definir e executar políticas, planos e legislações que tornem 
possível o advento de relações de comunicação mais equilibra-
das, tanto a nível nacional como internacional. 

5. Admitir que uma adequada colaboração com os setores priva-
dos e multinacionais da área da informação é necessária para 
estabelecer os mecanismos mais adequados à consecução de 
uma circulação internacional de mensagens equilibrada. 

6. Em consonância com o item anterior, criar nos países da área 
mecanismos eficazes e eficientes para gerar informações e men-
sagens de circulação massiva, originando, assim, um processo 
ativo e consistente de participação nos fluxos mundiais de in-
formação. 

7. Reconhecer que é necessário superar a situação de atraso da 
região sob este aspecto, exercendo o direito soberano de ado-
tar os instrumentos mais adequados, tais como: agências na-
cionais e regionais de notícias; serviços de rádio e televisão de 
alcance nacional e internacional que respeitem a integração e 
circulação equilibrada; mecanismos próprios de incentivo à 
imprensa geográfica e economicamente desfavorecida; estímu-
lo à produção e distribuição de filmes nacionais; fortalecimen-
to dos sistemas editoriais nacionais e regionais e a expansão e 
distribuição editorial; políticas mais eficientes para a produ-
ção, conservação e difusão internacional da informação cientí-
fico-tecnológica, bem como todos os demais instrumentos c 
normas que configurem políticas coerentes, destinadas a favo-
recer ativamente uma maior participação das nações latino-
americanas e do Caribe nos fluxos internacionais de comunica-
ção e informação. 

A recomendação número 16 da conferência assenta as bases 
para a realização da primeira parte do item 7 da recomendação nú-
mero um, no que respeita à criação de uma agência latino-
americana de notícias: 

Recomendação N9 16 
A Conferência, 
Considerando que os países da região vivem uma prejudicial si-
tuação de desvantagem face ao concerto mundial das nações, de-
vido em grande parte a sua baixa capacidade de gerar e transmitir 
informações e mensagens de circulação massiva; 
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considerando que é essencial promover sistemas de comunicação 
que apóiem e reforcem os processos de desenvolvimento e inte-
gração regional e sub-regional; 
cons iderando que compete às sociedades, regiões e países de me-
nor poder comunicacional criar circuitos próprios de comunica-
ção e in formação capazes de superar os desequilíbrios atuais e de 
proporc ionar o advento de um verdadeiro equilíbrio mundiaL en-
tre os geradores de informação; 
considerando que a maior par te das informações referentes à re-
gião são produzidas por agênciasjestrangeiras, pouco atentas ou 
pouco interessadas em re/letir as reais motivações, a verdade 
completa ou o contexto em que se produzem os fatos regionais; e 
mais par t icularmente que os grandes interesses dos países em de-
senvolvimento refletidos em instituições como o SELA, G r u p o 
Andino, C A R I C O N , SIECA, A L A L C , diversas associações de 
países produtores de matérias-primas e outros, não podem conti-
nuar em sua dependência quase exclusiva de canais informativos 
representantes de interesses estranhos à região; 
considerando que é dever dos países da região dotar-se de siste-
mas própr ios capazes de contrabalançar os graves desequilíbrios 
comunicacionais existentes para oferecer ao mundo uma imagem 
mais verídica, objetiva e completa de suas próprias realidades; 
considerando que entre tais instituições atribui-se caráter priori-
tário às encarregadas de gerar e fazer circular em escala mundial 
as informações noticiosas referentes à região; 
considerando-se que, em diferentes oportunidades, vários gover-
nos da região e associações regionais, como o Acordo de Cartage-
na e o SELA, apon ta ram a necessidade de contar com instrumen-
tos própr ios para a p rodução e circulação da informação em esca-
las regional e mundial; 
cons iderando que, nos marcos do SELA, estuda-se atualmente 
uma ação destinada a estabelecer uma coordenação latino-
americana no que se refere à informação, em consonância com os 
objetivos do Sistema Econômico Latino-Americano que com-
preende um serviço lat ino-americano de informação: 
1. Recomenda aos Estados-Membros da América Latina e do Cari-
be: 

a. A criação de uma Agência Latino-Americana e Caribeana de 
Notícias, ou consórcio de agências da região, cujos princípios 
programáticos , regime de propriedade e utilização, além de 
outros detalhes de organização e funcionamento, serão deter-
minados mediante comum acordo entre os países desejosos 
de se incorporar ao combinado; 

b. Que, ao estabelecer-se a citada Agência Latino-Americana e 
Car ibeana de Notícias, se busque: 

• U m a adequada complementar idade com esforços parale-
los dos países em desenvolvimento fora da região; 

• que sua criação não implique qualquer obstáculo ao livre 
func ionamento e fu turo desenvolvimento das agências 
existentes. 

2. Convida o Diretor-Geral da U N E S C O a que tome as medidas 
necessárias para que a U N E S C O passe a colaborar com os Esta-
dos-Membros na elaboração dos projetos e estudos de viabilidade 
necessários à criação da mencionada agência ou consórcio de 
agências. 

Desde 1976, têm-se empreendido diversos esforços no campo 
das políticas de comunicação, a maioria dos quais levando em espe-
cial consideração as recomendações do encontro da Costa Rica. 
Muitos desses esforços se relacionam com a formação dè agências 
nacionais ou regionais de notícias; outros, por sua vez, referem-se à 
formulação de políticas globais de comunicação e cultura. 

Agências nacionais e regionais de notícias 
Em cumprimento à recomendação número 16 da Conferência 

Intergovernamental da Costa Rica, por iniciativa ou convite da 
UNESCO, realizaram-se duas reuniões para examinar a viabilidade 
da criação de um sistema de informação na América Latina (Quito, 
junho e outubro de 1978). Posteriormente, um grupo de trabalho, 
também convocado pela UNESCO, elaborou um Projeto de Infor-
me Final sobre a Agência Latino-Americana de Serviços Especiais 
de Informação, que foi apresentado a uma reunião de Consultores 
sobre a Criação de um Sistema de Intercâmbio de Informação na 
América Latina (San José, Costa Rica, maio de 1979). Nesse infor-
me, o referido grupo de trabalho considerou 

que este é o momento adequado para o estabelecimento de uma 
agência especializada não competit iva mas complementar ao 
atual fluxo informacional e que, ao mesmo tempo, consti tua o 
primeiro degrau de uma escalada rumo a uma nova política de in-
formação e comunicação destinada a satisfazer os anseios de aces-
so e participação das sociedades da América Latina e Car ibe nos 
processos regionais de comunicação e constitua uma solução efe-
tiva à necessidade de contrabalançar o presente desequilíbrio in-
formacional da região. 

Segundo o grupo de trabalho, tal serviço deveria ter as seguin-
tes características: 

129 



Apoiar-se-ia numa estrutura flexível, de baixo custo, mas de âm-
bito regional, com a part icipação dos países mais interessados, 
para que, poster iormente, se vá desenvolvendo e ampliando. Seria 
do tado de uma rede de telecomunicações e es t ru turado com uma 
direção e redação centrais e correspondentes nos diversos países. 
Sobre tais bases, os especialistas consideraram conveniente e 
opor tuna a criação de uma Agência Latino-Americana de Serviços 
Especiais e de Informação que poderia adotar a sigla A LAS EI. 

O informe final da reunião de consulta sobre a criação da 
Agência Latino-Americana de Serviços. Especiais de Informação 
(ALASEI) expressou, em suas cpnclusões, 

sua concordância com o proje to submet ido a consulta pelo Dire-
tor-Geral da U N E S C O para ser executado através de mecanis-
mos do Sistema Econômico Lat ino-americano (SELA), ta is como 
os Comitês de Ação, os quais, por sua flexibilidade, o to rnam 
mais factível. Manifes taram, contudo, sua opinião de que uma 
empresa com tais características e objetivos deveria ado ta r formas 
de propriedades mistas, e não estatais. 

Estiveram presentes à reunião de consulta representantes da 
Associação Interamericana de Radiodifusão; a Sociedade Intera-
mericana de Imprensa; a Sociedade Latino-americana de Jornalis-
tas; a Associação Latino-americana de Pesquisadores em Comuni-
cação; a Agência Inter-Press Service; a Associação Latino-
americana de Comunicadores para o Desenvolvimento; a Agência 
Prensa Latina, representando o pool de Agências dos Países Não-
Alinhados; a Agência Centro-americana de Notícias; a Caribbean 
News Agency, o Cl ES PAL e o Escritório de Informação do Siste-
ma Econômico Latino-americano. 

Políticas globais de comunicação e cultura 
Em janeiro de 1978, realizou-se em Bogotá a Conferência In-

tergovernamental sobre políticas culturais na América Latina e no 
Caribe. A orientação predominante na reunião deu mais ênfase à 
política cultural em geral do que propriamente às comunicações. 
Contudo, voltou a se colocar a preocupação com a dominação ex-
terna, tanto no que tange à cultura como aos meios de comunica-
ção. 

O ponto 11 tios princípios de política cultural na América Lati-
na e Caribe, da Peclaração de Bogotá, estabelece o seguinte: 

Com o propósi to de garantir o exercício de sua soberania, a salva-
guarda de seus interesses e sua identidade cultural, bem como sua 
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independência tecnológica, os países da América Latina e d o Ca-
ribe devem fortalecer e ampliar sistemas própr ios de comunicação 
e informação, tanto a nivel nacional como regional, cont r ibuindo, 
assim, para a instauração de uma nova ordem informativa inter-
nacional, mais jus ta e adequada às aspirações de todos os povos 
do mundo . 

Dentre as recomendações da Conferência de Políticas da Costa 
Rica, destaca-se a de que fosse realizada uma reunião de especialis-
tas para analisar as pesquisas em comunicação em relação com as 
recomendações da conferência. Tal reunião foi aprovada dentro do 
programa da UNESCO correspondente ao período 1977-1978 e 
realizada no Panamá, em dezembro de 1978. A reunião recomen-
dou uma ampla gama de pesquisas, dentre elas algumas relaciona-
das com a situação de dominação e desequilíbrio da informação e 
da comunicação na região: 

i) Estudos sobre as necessidades da região em matéria de teleco-
municações, uso de satélites, microondas , TV-cabo, mane jo de 
freqüências etc., que permitam desenvolver critérios e p ropor 
normas q u a n t o ao seu custo social, sua utilização, seu controle 
adequado , seus sistemas de tarifas e a operacionalização de rela-
ções de negociação apropr iadas ç/itre os países da região e os cen-
tros produtores de tecnologia e detentores de maior controle 
sobre o espectro hertziano. 
j) Análises dos equilíbrios e desequilíbrios informacionais de or-
dem inter e intranacional nos países da região, t an to do pon to de 
vista quant i ta t ivo c o m o quali tat ivo. 

2. Conclusões gerais 
Do conjunto de informações apresentadas nos capítulos ante-

riores sobre a dominação geral da América Latina pelos Estados 
Unidos, exercida por meio das agências noticiosas, televisão, publi-
cidade, cinema e revistas, podem ser extraídas as seguintes conclu-
sões gerais, confirmadas pelas análises de conteúdo da televisão co-
lombiana e seu processo de desenvolvimento. 
1. O sistema de comunicação de massas da América Latina acha-
se tão fortemente penetrado pelas instituições econômicas, políticas 
e comunicacionais dos Estados Unidos que é justo falar de um caso 
de dominação. 
2. A maioria dos principais meios massivos de comunicação desta 
região, e sobretudo os meios eletrônicos, acha-se direta e indireta-
mente permeada por grandes interesses norte-americanos. 

131 



3. Com respeito às notícias que circulam na América Latina, os 
materiais norte-americanos excedem, de longe, os da região. Quan-
to às películas cinematográficas tais materiais estrangeiros consti-
tuem mais da metade do total que é exibido. No que se refere aos 
programas de televisão, a proporção de produtos americanos apro-
xima-se, em média, de um terço, mostrando, contudo, importantes 
variações de um país a outro. Estas desproporções significam que a 
superioridade dos Estados Unidos é de magnitude tal que constitui 
um perigo para a autonomia da comunicação na América Latina, 
especialmente se se levam em conta os fatores qualitativos de seu 
impacto. / 
4. Proporções à parte, e ainda nos casos em que estas não sejam 
tão elevadas, a ponto de causar preocupação, os materiais norte-
americanos podem influir direta e indiretamente sobre o público, 
ao assentar padrões de orientação da produção imitados pelos pro-
dutores latino-americanos. Isto aumenta, quando menos potencial-
mente, o impacto dos insumos estrangeiros para além dos percen-
tuais de importação. Este aspecto qualitativo - por sua capacidade 
de multiplicar o que é indesejável - adquire assim uma preponde-
rância maior que o puramente quantitativo. 
5. Os Estados Unidos são responsáveis por alguns efeitos notáveis 
sobre o comportamento de muitos dos meios latino-americanos de 
comunicação coletiva. É difícil separar as políticas de seleção de 
públicos e de conteúdos destas instituições das políticas de suas res-
pectivas fontes norte-americanas. Elas são criticadas por promove-
rem irracionalmente o consumo exagerado de bens e serviços, a 
alienação, a trivialidade, o conformismo social, a violência, o racis-
mo, o elitismo e o conservadorismo. Considera-se que tudo isto 
ocorre em conformidade com as ideologias e interesses dos investi-
dores e em aberta oposição aos esforços da região no sentido de 
conquistar o desenvolvimento nacional por meio da mudança so-
cial, da autonomia cultural e da soberania política. 
6. Torna-se muito difícil avaliar a influência política, mas é evi-
dente que os organismos norte-americanos de propaganda e segu-
rança, que por lei não podem funcionar nos Estados Unidos, ope-
ram ativamente na América Latina, recorrendo, em certas ocasiões, 
a procedimentos pouco éticos e antidemocráticos. 
7. Os Estados Unidos e seus sócios latino-americanos proclamam 
publicamente sua fidelidade às noções clássicas de "direitos de in-
formação", "liberdade de imprensa" e "livre fluxo de notícias". Em 
alguns casos, porém, seu comportamento não parece muito coeren-
te com tais princípios. Por exemplo, incorreram eles, em determina-
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das ocasiões, em práticas de monopólio, coação e mesmo extorsão 
a fim de assegurar a manutenção de suas posições de poder. Aque-
les que a isto se opõem são indiscriminadamente rotulados de "to-
talitários". 
8. Além disso, certas informações sugerem que tais direitos e li-
berdades existem de uma maneira geral, se não exclusiva, para as 
minorias dominantes nacionais e seus sócios estrangeiros, em sua 
maioria norte-americanos, cujas atividades nos meios de comunica-
ção encontram-se intimamente vinculadas aos poderosos interesses 
que controlam os meios de produção nas sociedades latino-
americanas. 



Referências bibliográficas 

ACOSTA, Leonardo, "Médios masivos e ideologia imperialista", cm Or-
rillo, Winston (comp.): Imperialismo y médios masivos en comunica-
ciôn, Lima, Causachun, segunda edição, 1977 (pp. 7-67). 

ALBORNOZ, Orlando, Valores sociales en la educación venezolana, Vene-
zuela, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Economia, 
Boletín Bibliográfico (Edição especial), 1962. 

ANDEAN PACT, Cartagena, "Decision 24 of the Andean Pact: an-
dean foreign investment code", em Cuttler, Sandra, Fox dc Cardona, 
Elizabeth, et ai, Multinational operations strategy in: Eastern Europe, 
Andean Sub-region, Western Europe, Philadelphia, University of 
Pennsylvania, The Warton School, 1973 (pp. 131-137). 

ARIAS CARRIZOSA, "Hay que sacarle partido al color", em El Tiempo, 
Bogotá, 30 de novembro de 1978 (p. 5-A). 

ASSM AN, Hugo, "Proceso ideológico y proceso político, el caso revelador 
de la Escuela Nacional Unificada en Chile", em Comunicaciôny Cul-
tura, No. 1. Santiago do Chile, julho de 1973. 

ASSM AN, Hugo, Evaluación de algunos estúdios latinoamericanos sobre co-
municaciôn masiva, con especial referencia a los escritos de Armand 
Mattelart, San José, Costa Rica, Escuela de Ciências dc la Comuni-
caciôn Colectiva, 1974 (43 pp.) Documento apresentado ao Congre-
so Latinoamericano de Sociologia, San José, Costa Rica, 1974. 

BARNES, Peter, The wire services in Latin America, Nieman Reports, mar-
ço de 1964. 

135 



/

BELTRÁN S., Luis Ramiro, Políticas nacionales de comunicaciôn en Amé-
rica Latina: los primeros pasos, Bogotá, 1976 (41 pp.). Documento 
apresentado à "International Conference on Communication Policy 
and Planning for Development", Honolulu, Hawaii, 5-10 de abril de 
1976. 

BENAVIDES CORREA, Alfonso, La verdadera libertad de prensa, Lima, 
Oficina Nacional de Información, 1970 (157 pp.). 

BETHEL, Paul D., "The Havana conference'\ em. The Repórter, No. 34, 
24 de março de 1966. 

BIBLIOWICZ, Azriel "La TV, un nuevo abuelo: alégrate porque tu padre 
no es tu padre", em El tiempo (LecturáS Dominicales), Bogotá, 18 de 
fevereiro de 1973, p. 2. 

BIBLIOWICZ, Azriel, Plaza Sésamo: producto de la industria cultural. Bo-
gotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano (15 pp.). 

BONILLA, Frank e GIRLING, Robert (eds.), Structures of dependènce, 
Stanford, Califórnia, 1973. 

BONILLA DE RAMOS, Elsy, Las agencias internacionales de noticias y 
sus procesos informativos: el estúdio de un caso, San José, Costa Rica, 
1972 (34 pp.), mimeo. Documento apresentado ao Seminário Inter-
nacional "El papel sociopolítico de los médios de comunicaciôn co-
lectiva para la sociedad de cambio en América Latina", San José, 
Costa Rica, 19-25 de novembro de 1972. 

BOULDING, Kenneth E., The image: knowledge in life andlife andsociety, 
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1966 (175 pp.). (Ann 
Arbor Paperbacks AA 47.) 

BURTON, Julianne e FRANCO, Jean, "Culture and imperialism", em 
Latin American Perspectives (special issue 16), USA, 5 (1): 2-12, in-
verno de 1978. 

CALATAYUD, A. et ai, El perfil de teleaudiencia de Plaza Sésamo, Méxi-
co, INCCPAC, 1974. 

CALDERA, Rafael, "Versión resumida de la conferencia de prensa con los 
periodistas en el Club Nacional de prensa en Washington, D.C." em 
Alianza para el Progreso: Carta Semanal, Washington, 8 (24): 1 ,15 
de junho de 1970. 

CARVALHO, Bernardo A., The CIA and the press, Columbia, University 
of Missouri, School of Journalism. Freedom of Information Center 
Report, No. 382 (9 pp.). 

CAVIEDES L., José, "La teievisión entusiasta", em EAC Artes de la Co-
municaciôn, No. 2, Santiago do Çhile, 1972. 

CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS, 
"The news from Latin America: excerpts from a report to the Center 
for the Study of Democratic Institutions", em Columbia Journalism 
Review, 1962: 49-60. Santa Bárbara, Califórnia, outono de 1962. 

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTÚDIOS SUPERIORES DE CO-
MUNICACIÔN PARA AMÉRICA LATINA, Dos semanas de la 
prensa en América Latina, Quito, CIESPAL, 1967 (129 pp.). 

102 136 

CIESPAL, Informe final dei Seminário regional sobre la radio y la teievisión 
frente a la necesidad cultural en América Latina (celebrado em Quito, 
de 25 a 29 de julho de 1976). Quito, Centro Internacional de Estúdios 
Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), 1966 
(392 pp.). 

COCKROFT, James D., FRANK, André Gunder e JOHNSON, Dale, 
Dependence and underdevelopment: Latin A me ri ca's politicai econo-
my, Nueva York, Garden City, Anchor Books/Doubleday, 1972. 

COHN, Gabriel (comp.), Comunicação e indústria cultural, São Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1971. 

COHN, Gabriel, Sociologia da comunicação: teoria e ideologia, São Paulo, 
Livraria Pioneira, 1973. 

COLOMBIA - BANCO DE LA REPÚBLICA, Informe anual dei gerente a 
la Junta Directiva (52' informe), Bogotá, Banco de Ia República, 
1975 (331 pp.). 

COLOMBIA - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVI-
SIÓN,"Informe dei Comité Asesor para el estúdio de la teievisión 
em colores", em El Tiempo, Bogotá, 29 de dezembro de 1978 (pp. 6e 
7-C). 

COLOMINA DE RIVERA, Marta, El huésped alienante: un estúdio sobre 
audiência y efectos de las radio-telenovelas en Venezuela, Maracaibo, 
Universidad dei Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, Es-
cuela de Periodismo. Centro Audiovisual, Colección Ensayos, N* I, 
1968 (150 pp.). 

COMUNICACIÔN Y CULTURA, Número 1, Santiago do Chile, 1973. 
COMUNICACIÔN Y CULTURA, Números 2, 3 e4, Buenos Aires, 1974 

e 1975. 
COMUNICACIÔN Y CULTURA, Número 5, México, Nueva Imagen, 

1978. 
COMUNICACIÔN Y CULTURA, Número 3, "Ficha de identificación 

de Ia Agencia de Información de Estados Unidos", Buenos Aires, de-
zembro de 1974 (pp. 5-10). 

CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LAS POLITI-
CAS CULTURALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(Bogotá, 10-20 janeiro 1978.) Informe final. Paris, UNESCO 
(CC/MD/39), 1978 (116 pp.). 

CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE POLÍTICAS 
DE COMUNICACIÔN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
(San José, Costa Rica, 12-21 julho 1976.). Informe final. Paris, 
UNESCO (COM/MD/38), 1976 (86 pp.). 

CORRADI, Juan E., "Cultural dependence and the sociology of knowled-
ge: the Latin American case", em International Journal of Contempo-
rary Sociology, 8 (1): 35-55, 1971. 

DAGNINO, Evelina, "Cultural and ideological dependence: building a 
theoretical framework", em Bonilla, Frank e Girling, Robert (eds.), 
Structures of dependence, Stanford, Califórnia, 1973 (pp. 129-148). 



D Í A Z G U E R R E R O , Rogelio e H O L T Z M A N , W.H. , "Learning by televi-
sion Plaza Sésamo in México", em Journal of Educational Psycholo-
gy. 64 (5): 632-643, 1974. 

D Í A Z G U E R R E R O , Rogelio, et al.. "Plaza Sésamo in México: an evalua-
t ion" , em Journal of Communication. 26 (2): 145-154, primavera de 
1976. 

D l A Z G U E R R E R O , Rogelio, B I A N C H I , B. e A H U M A D A D E DÍAZ, 
R., Investigación formativa de Plaza Sésamo, México,Trillas, 1975. 

D Í A Z R A N G E L , Eleázar, "Pueblos subinformados: las agencias de noti-
cias y América La t ina" , em Cuadernos de Nuestro Tiempo, n* 3, Ca-
racas, Universidad Central de Venezuela, 1967 (82 pp.). 

D Í A Z R A N G E L , Eleázar, Noticias ce/isuradas, Caracas, Síntesis Dosmil, 
1974 (164 pp.). 

D I Z A R D , W., A worldview, Siracusa, Syracuse University Press, 1966 (155 
P P ) . 

D O R F M A N , Ariel e M A T T E L A R T , Armand , How to read Donald Duck: 
imperialist ideology in the Disney comic. Nova York, Internat ional 
General , 1975. Edição em espanhol, Para leer el pato Donald: comu-
nicación de masas y colonialismo, Buenos Aires, Siglo XXI , quar ta 
edição, 1973 (1960 pp.). Edição brasileira: Para Ler o Pato Donald. 
Rio de Janeiro, Paz e Terra , 2» edição, 1980. 

D O R F M A N , Ariel, "Salvat ion and wisdom of the common man: the theo-
logy of the Reader*s Digest", Praxis (Berkeley), ou tono de 1977: 41-
56. Edição em espanhol, "Salvación y sabiduría dei hombre común: 
la teologia dei Reader ' s Digest", em Orrillo, Winston (comp.) Impe-
rialismo y médios masivos de comunicación, 2» ed., Lima, Causachun, 
1977 e em Textual (Peru) N» 8, dezembro de 1973. 

EL E S P E C T A D O R , "Sistema nor teamericano para TV en color aconseja 
Comisión Asesora" , Bogotá, 2 de dezembro de 1978 (p. 5-A). 

ELIASCHEV, José Ricardo, " L o s médios de comunicación: un país multi-
milionário en una nación ext ranjera" , em Crisis, Buenos Aires, N? 
32, 1975. 

EL T I E M P O , " N u e v o ministro, par t idar io de la TV a color" , Bogotá, 21 
de ou tubro de 1978 (p. 8-B). 

EL T I E M P O , " L a SIP condena a la C I A " , Bogotá, 9 de abril de 1976 (p. 
I 3-A). 

El T I E M P O , t 4 L a TV en color, un camino con três al ternativas", Bogotá, 
21 de ou tubro de 1978 (p. 8-B). 

E P S T E I N , Edward Jay, " L o s Rockefeller: la familia y el império" , em El 
Tiempo (Lecturas dominicales), Bogotá, 18 de janeiro de 1976, pp. I, 
7. 

E S T A D O S U N I D O S , S E N A D O , C O M I T Ê P A R A EL E S T Ú D I O D E 
O P E R A C I O N E S G U B E R N A M E N T A L E S R E S P E C T O A LAS 
A C T I V I D A D E S D E I N T E L I G Ê N C I A , La C/A 10anos contra Chi-
le: documentos dei Senado de los Estados Unidos; informe especial. 
Tradução de Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1976, 108 p. Em in-
glês: Covert action in Chile 1963-1973. 

138 

E S T A D O S U N I D O S - G E O R G E T O W N U N I V E R S I T Y ( W A S H I N G -
T O N ) - C E N T E R F O R S T R A T E G I C A N D I N T E R N A T I O N A L 
S T U D I E S , International information, education and cultural rela-
tions: recommendations for the future, Washington, Georgetown Uni-
versity, 1975. 

F A G E N , Patrícia, " T h e media in AIlende's Chile", em Journal of Commu-
nication, No . 24, 1974. 

F I G U E R O A H ERBAS, Jorge Rober to , Influencia de la televisión como mé-
dio de comunicación en los ninos, Lima, Pontifícia Universidad Cató-
lica dei Peru, Escuela de Periodismo, 1970. Tese, 212 p. 

F L O R A , Cornelia Butler e F L O R A , Jan L., " T h e fotonovela as a tool for 
class and cultural domina t ion" , em Lalin American Perspectives (spe-
cial issue 16) (USA) 5( 1): 134-150, inverno de 1978. 

FOX D E C A R D O N A , Elizabeth, U.S. televisión industry and the develop-
ment ofT. V. in Latin^America: the Colombian case, Tese (M.A.) An-
nenberg, School of Communica t ion , University of Pennsylvania, 
1973 (154 pp.). 

FOX D E C A R D O N A , Elizabeth, Broadcasting in Colombia: communica-
tion structures and regulatory frames, Bogotá, 1975, 70 pp. (mimeo.) . 

F R A N C I S , Michael J., " T h e U.S. press and Castro: a study in declining re-
lat ions", em Journaltsm Quarterly, USA, 44:257-266, verão de 1967. 

F R A P P I E R , J., "U .S . media empire: Latin America" , em North American 
Congress on Latin America (NACLA) Newsletter (USA) 1I(9):3, 
1969. 

F R E I R E , P a u l o , i Extensión o comunicación?, Santiago de Chile, Insti tuto 
de Capaci tación e Investigación en Reforma Agraria, 1971 (76 pp.). 
Edição brasileira: Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro. Paz e 
Terra . 

F R E S E N I U S , G e r a r d o e V E R G A R A , Jorge, "La Agencia Informativa 
Nor teamer icana (USIS) y sus boinas verdes de papel" , em Comuni-
cación y Cultura, No . 3, pp. 11-82, Buenos Aires, dezembro de 1974. 

G O L S E N , Rose K. e BIBLIOWICZ, Azriel, "Plaza Sésamo "neu t r a l " lan-
guage or "cul tura l assault?", em Journal of Communication (USA) 
26(2): 124-135, primavera de 1976. 

G O U L D I N G , Peter, contr ibut ion en Symposium on International Flow of 
Televisión Programmes, Tampere , Finlândia, junho de 1973. Procee-
dings. Tampere , University of Tampere , Institute of Journal ism and 
Mass Communica t ion , 1973. pp. 46-49. (Monistesar ja , No. 14). 

G O U L E T , Denis, Sobre la economia política de las industrias de la imagen, 
Cambridge, Mass. , 1971 (17 pp.). Documento apresentado ao Semi-
nário In teramericano sobre Educação e Comunicação Social, Méxi-
co, 19-25 maio 1971. 

G R A H A M , Katherine, Remarks of Mrs. Kather ine G r a h a m , President, 
The Washington Post Company , at the Twenty-Fif th General As-
sembly, inaugural reception and dinner of the Inter-American Press 
Association. Washington D.C., 28 de ou tubro de 1969. 

139 



G U B A C K , T h o m a s H., "F i lm as international business", em Journal of 
Communication (USA) 24 (1):90-101, inverno de 1974. 

H A R T M A N N , P. e H U S B A N D , C., "The mass media and racial conf l ic t" 
em. McQuai l , D. (ed.), Sociology of mass communication. Harmonds-
wor th , Penguin, 1972. 

H E S T E R , Al, " A n analysis of news flow from developed and developing 
na t ions" , em Gazette (The Netherlands) 17:29-43, 1971. 

H O R N 1 K , Rober t C. et ai, Television and educational reform in El Salva-
dor; final report, Washington, Academy for Educational Develop-
ment , Informat ion Center on Instructional Technology, 1973 (322 
pp.). ( A I D Studies in Educational Technology.) 

H O U G H T O N , Neal D., " T h e Cubai^invasion of 1961 and the U.S. press 
in re t rospect" , em Journalism Quarterly (USA) 42:422-432, verão de 
1965. 

H U R L E Y , Neil P., "Chi lean television: a case study of politicai communi -
ca t ion" , em Journalism Quarterly (USA), 51(4):683-689, 725. 1974. 

1 N D A R T , Juan Carlos, "Mecan ismos ideológicos en la communicación 
de masas: la anécdota en el género informat ivo" , em Lenguajes, No. 
1, Buenos Aires, 1973. 

INKEI .ES , Alex, " T h e modernizat ion of m a n " , em Veiner, Myron (ed.), 
Modernization: the dynamics of growth (pp. 138-150), Nova York , 
Basic Books, 1966. 

I N T E R N A T I O N A L G E N E R A L , NEW Y O R K , On Donald Duck 's 40th 
anniversarv: United States-style "free flow of information" and Chile, 
Nova York, 1975 (1 p.). 

J O U R N A L O F C O M M U N I C A T I O N (USA), 1951 Quarterly. Internatio-
nal Communica t ion Association, Box 13358, Philadelphia, 26(2). 
Pr imavera de 1976. 

K A P L U N , Mar io , " L a comunicación de masas en América La t ina" , em 
Educación Hoy, No. 5, 1973, Bogotá, Asociación de Publicaciones 
Educativas (113 p.). 

K A T O , Hidetoshi, "Gi lded expectations: an aspect of intercultural com-
munica t ion" , em Essays in comparative popular culture: coffee, co-
mi cs. and comunication, Honolulu, Hawai, East-West Center , East-
West Communica t ion Institute, Papers No. 13, 1975 (pp. 35-38). 

Kl PP, James E., "Press coverage of the Havana conference", em Journa-
lism Quarterly (USA) 44:542-544, ou tono de 1967. 

K N U D S O N , Jerry W., Whatever became of the pursuit of happiness?: the 
U.S. press and social revolution in Latin America. Filadelphia, Temple 
University, Depar tment of Journal ism, 1974 (24 pp.). Paper presen-
ted at the Internat ional Communica t ions Division, Association for 
Educat ion in Journal ism, San Diego, Califórnia, agosto de 1974. 

K U N Z L H , David, "ChileV. La Firme versus ITT" , en Latin American 
Perspectives (special issue 16) (USA) 5( 1): 119-133, inverno de 1978. 

L A N D I S , Fred, " H o w the CIA gets good press in Chile", em Spectrum. 
University of Illinois, 26 de ou tubro de 1974. 

102 

L A S K E R , H. e CASSERAS, R. Report on the impact of Sesame Street in 
Curaçao, Netherlands Antilles, Curaçao, 1971. 

L A S K E R , H., "Sesame Street a m o n g the mountains of J ama ica" , em 
Bulletin, No . 17, 1973, Harvard Gradua te School of Educat ion. 

LATIN A M E R I C A E C O N O M I C R E P O R T , "Briefcase of Co lombia" , 
Londres, 25 de novembro de 1977. 

LATIN A M E R I C A E C O N O M I C R E P O R T , "By the way: México", Lon-
dres, 20 de fevereiro de 1976. 

LEÓN, Rafael, " L a s funciones dei lenguaje en la publicidad televisada", 
em Textual, No. 8. Lima, 1973. 

L I M A , Fernando Barbosa, "Big close da TV Brasileira", em Cadernos de 
Jornalismo e Comunicação. No. 9, Brasil, 1968 

L I T T U N E N , Yrjo, N O R D E N S T R E N G , Kaarle e VARIS, Tapio , images 
and stereotypes in cross-cultural relations and problems of internatio-
nal broadcasting, Tampere , University of Tampere and Finnish 
Broadcasting Company , 1971 (21 pp.). Paper presented at the Cen-
tennial Symposium on Global Broadcasting, Columbia , Ohio , abril 
de 1971. 

McN ELLY, John T., El establecimiento v desarrollo dei intercambio de noti-
cias en América Latina. Paris, U N E S C O , 1975(20 pp.). ( C O M / 7 5 / 
C O N F . 603/3). Documento apresentado à Reunião de Especialistas 
pará o Intercâmbio de Notícias na América Latina, Qui to , 24-30 de 
j u n h o de 1975. 

M A L P I C A , Carlos, Los duenos dei Perú, Lima, Ediciones Ensayo Social, 
terceira edição, 1968 (292 pp.). 

M A R K H A M , James W., "Fore ign news in the United States and South 
American press", em Public Opinion Quarterly (USA) 25:249-262, 
verão de 1961. 

M A R K S , Leonard H., " In ternat ional conflict and the free flow of infor-
mat ion" , em Control of the direct broadcast satellite: values in con-
flict, Palo Alto, Cal., Aspen Institute, Program on Communica t ion 
and Society. U.S. Dept. of State, Office of Externai Research, 1974 
(pp. 65-71). 

M A R Q U E S D E M E L O , José, " A s telenovelas em São Paulo: es tudo do 
público receptor" , em Comunicação social; teoria e pesquisa. Petró-
polis, Vozes, segunda edição, 1971 (pp. 247-254). 

M A R T I N , Richard R., M A Y O R C A E., Olga J. e M C D E R M O T T , Ste-
ven, Women and the mass media in a Venezuela city, East Lansing, 
Michigan State University, Depar tment of Communica t ion , 1976 (29 
pp.) Paper presented at the Annual Convention of the Internat ional 
Communica t ion Association, Intercultural Communica t ion Divi-
sion, Port land, Oregón, abril de 1976. 

MAS, Fernando , " L a televisión cont ra la cu l tura" en Visión (México), 10 
de ou tubro de 1969 (pp. 32-42). 

M ASOTTA, O, "Reflexiones pre-semiológicas sobre la historieta: el esque-
mat i smo" , em Verón, Eliseo, et. ai. Lenguaje y comunicación social. 
Buenos Aires, Nueva Visión, 1971 (pp. 192-228). 

141 



M A T T E L A R T , A r m a n d , "Pref iguración de la ideologia burguesa" em 
Cuadernos de la Realidad Nacional, No . 1 (pp. 79-118), Sant iago do 
Chile, 1969. 

M A T T E L A R T , A r m a n d , " L o s médios de comunicación de masas: la ideo-
logia de la prensa liberal em Chile I. El marco dei análisis ideológi-
co. II. La lectura ideológica dei mensa je" , em Cuadernos de la Reali-
dad Nacional No. 3 (pp. 23-33), Santiago do Chile, março de 1970. 

M A T T E L A R T , A r m a n d , " L o s médios de comunicación de masas: la ideo-
logia de la prensa liberal em Chile. I. Estructura dei poder informati-
vo y dependencia. II. La dependencia deí-medio de comunicación de 
masas" , em Cuadernos de la Replidad Nacional, No. 3 (pp. 52-73), 
Santiago do Chile, março de 1970. 

M A T T E L A R T , Armand , C A S T I L L O , Carmen e C A S T I L L O , Leonardo , 
La ideologia de la dominación em una sociedad dependiente: la respues-
ta ideológica de la classe dominante chilena al reformismo, Buenos Ai-
res, Signos, 1970. 

M A T T E L A R T , A r m a n d , Agresión desde el espado: cultura y napalm en la 
era de los satélites. Buenos Aires, Siglo XXI , segunda edição, 1973 
( 2 0 0 p p . ) . 

v M A T T E L A R T , Armand , "El imperialismo en busca de la contrarrevolu-
ción cultural: Plaza Sésamo; prólogo a la telerrepresión dei ano 
2000", em Comunicación y Cultura, No . 1 (pp. 146-223), Sant iago do 
Chile, ju lho de 1973. 

y M A T T E L A R T , Armand , " M a s s media in the socialist revolution: the ex-
perience of Chi le" , em Gerbner , G. , Gross , L. y Melody, W.H. , 
(eds.), Communications technology and social policy, Nueva York , 
Wiley Interscience, 1973. 

) M A T T E L A R T , A r m a n d , "Hac ia la formación de los apara tos ideológicos 
dei Estado multinacional*' em Comunicación y Cultura, No. 4 (pp. 
73-115). Buenos Aires, setembro de 1975. 

- ^ M A T T E L A R T , A r m a n d , La comunicación masiva en el proceso de libera-
/ ción, México, Siglo XXI , 1976. 

M A T T E L A R T , A r m a n d , La cultura como empresa multinacional, México, 
Era, segunda edição, 1976. 

M A T T E L A R T , A r m a n d , The new multinacional educators, Papers presen-. 
ted at the Internat ional Mass Communica t ion Research, Conferen-
te, Leicester, Inglaterra, 30 de agosto-4 de setembro de 1976. Wor -
king Session II: The structure and contexts of media p roduc t ion . . 

M A T T E L A R T , Armand , Multinacionales y Sistemas de comunicación: los 
aparatos ideológicos dei imperialismo. México, Siglo XXI , 1977. 

M A T T E L A R T , Armand , " T h e nature o f c o m m u n i c a t i o n s practice in a de-
pendem society", em Latin American Perspectives (special issue 16), 
No. 5 (pp. 13-34) inverno de 1978. 

M E R R I L , John C., " T h e image of the United States in ten Mexican dai-
lies", em Journalism Quarterly (USA), 39:203-209, pr imavera de 
1962. 

142 

M I C E L I , Sergio, A noite da madrinha, San Pablo, Editora Perspectiva, 
(Coleção Debates, No . 66) 1972 (293 pp.). 

MILLS , C. Wright , Thepower elite, Nueva York, Oxford University Press, 
1959 (394 pp.). 

M O R E L , Consuelo , "Busquemos en el mensaje televisivo", em EAC Artes 
de la Comunicación. No . 1, Sant iago do Chile, 1972. 

M O R E L , Consuelo, O S S A N D O N , Fernando , e F U E N Z A L I D A , Valério, 
" M á s allá de la entretención de las telesèries", em EAC Artes de la 
Comunicación, N o . 3 (pp. 56-95)., Santiago do Chile, 1973. 

M U R A R O , Heriberto, " L a Mani ja (III): el negocio de la publicidad en la 
televisión argent ina" , em Crisis, N 9 22 (pp. 64-69), Buenos Aires, j a -
neiro de 1975. 

M U N I Z A G A , Giselle, "Algunas ideas sobre lo ideológico en el c ine", em 
EAC Artes de la Comunicación, N» 2 (pp. 58-112), Sant iago d o Chile, 
1972. 

N O R T H A M E R I C A N C O N G R E S S O N L A T I N A M E R I C A ( N A C L A ) , 
"Secret memos of I T T " , em Latin American and Empire Report, N» 6 
(pp. 2-30), abril de 1972. 

N Y H E N , M a c Donald , NTSC, el mejor sistema de televisión en color para 
Colombia, Bogotá, E m b a j á d a de Estados Unidos , Agencia de C o m u -
nicación Internacional , 1978 (3 pp.). 

O B R I E N , Rita Cruise, Domination and dependence in mass communication: 
implications for the use of broadcasting in developing countries. 
Brigthon, Inglaterra, University of Sussex, Insti tute of Development 
Studies. IDS. Discussion Paper, N* 64, Mimeo (11 pp.), 1974. 

O B R I E N , Rita Cruise, Technological factors in international communica-
tion, Mimeo (19 pp.). Paper presented at the Internat ional Associa-
t ion of Mass Communica t ion Research, Congress, 11 th, Warsaw, 
Poland, 4-9 se tembro de 1978, Session III: Cross cultural internat io-
nal communica t ion . 

O G I L V Y , David, Confessions of a magazine reader. Reader*s Digest pro-
mot íonal brochure, se tembro de 1974. 

O L I V E I R A , Euclides Quand t de, A televisão como meio de comunicação de 
massa, Brasília, Ministério das Comunicações , Coordenação de Co-
municação Social, 1974 (47 pp.). 

P A S Q U A L I , Antonio , El aparato singular: un dia de televisión en Caracas, 
Caracas , Universidad Central de Venezuela, Facul tad de Economia , 
1967. 

P A S Q U A L I , Antonio , Comunicación y cultura de masas, Caracas , M o n t e 
Ávila (Colección Estúdios), segunda edição, 1972 (551 pp.). 

P A S Q U A L I , Antonio , On the instrumental use of mass media in América 
for purposes of dependence, Caracas , Inst i tuto de Investigaciones de 
la Comunicac ión , Universidad Central de Venezuela, Mimeo (26 
pp). Paper presented at the New World Conference, San Anton io , 
Texas, 4-8 de novembro de 1975. Panei: Arts and culture in the Amé-
ricas. 

143 



PEREZ, Carlos Andrés, "Discurso de inauguración en la trigésima 
asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, outubro de 
1974", em Agudo Freites, Raúl, CONAC: Sub-Comité de Radioy Te-
ievisión; resumen de disposiciones normativas, Caracas, CONAC, 
1975. 

PEREZ BARRETO, Samuel, "El caso Plaza Sésamo en el Peru, em Tex-
tual. Nv 8, Lima, 1973. 

PERU, LEYES, DECRETOS, etc., Ley general de telecomunicaciones: De-
creto Ley rfi 19020, Lima, Empresa Editora dei Diário Oficial El Pe-
ruano, 1972 (56 pp.). 

PERU, LEYES, DECRETOS, etc., Esfatuto de prensa y expropiación de 
diários de distribución nacional: decretos leyes rfs 20680 y 20681, Li-
ma, Sistema Nacional de Información, 1974 (36 pp.). 

PI1SIEROS, Carlos, "Comisión Técnica pide prórroga para decidir sistema 
de TV en colores", em El Tiempo, Bogotá, 22 de novembro de 1978 
(p. 9-A). 

POLLOCK, John C e POLLOCK, Michele R., The U.S. press and Chile: 
ideology and international conjlict, Mimeo, 1972. 

POOL, Ithiel de Sola, "The role of communication in the process of mo-
dernization and technological change", en Hozelitz. Bert. F e Moore 
Wilbert E. (eds), Industrialization andsociety, Nova York, Mounton-
U N E S C O J 9 6 0 (pp. 279-295). 

R E U N I Ô N DE CONSULTA SOBRE LA CREACIÔN DE UNA 
A G E N C I A LATINOAM ÉRICA NA DE SERVICIOS ESPECIA-
LES DE 1NF.ORMACIÔN (ALASEI), SAN JOSÉ, COSTA RICA, 
2-4 de mayo 1979, Informe final. San José, UNESCO, 1979, Mimeo. 
(6 op.). 

R E U N I Ó N DE C O N S U L T O R E S SOBRE LA CREACIÔN DE U N SIS-
T E M A DE INTERCAMBIO DE I N F O R M A C I Ó N EN AMÉRI-
CA LATINA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, 2-4 de maio 1979, 
Proyecto de informe final sobre la Agencia Latinoamericano de Ser-
vidos Especiales de Información (ALASEI). Paris, UNESCO, 1979 
(CC/FCP/ALASEI -1 ) (81 pp.). 

R E U N I Ô N DE EXPERTOS SOBRE EL INTERCAMBIO DE NOTI-
CIAS EN A M É R I C A LATINA, QUITO, ECUADOR, 24-30 a ju-
nho 1975, Informe final, Quito, Centro Internacional de Estúdios 
Superiores de Comunicaciôn para América Latina, 1975. Mimeo (19 
PP)-

R E U N I Ó N DE EXPERTOS SOBRE INVEST1GAC1ÔN EN C O M U N I -
CACIÔN EN AMÉRICA LATINA, PANAMÁ 4-8 dezembro 
1978, Informe provisorial, Paris, UNESCO, 1979 (UNESCO, 
C C / 7 8 / C O N F . 605/4). 

R E U N I Ó N DE EXPERTOS SOBRE LA PLANIFICACIÔN Y LAS PO-
LITICAS DE C O M U N I C A C I Ô N EN AMÉRICA LATINA, BO-
GOTÁ, COLOMBIA, 4-13 julho 1974. informe, Paris, UNESCO, 
1974 (COM-74 /CONF. 617/4). 

102 

R E U N I Ó N DE EXPERTOS SOBRE POLÍTICAS Y P L A N E A M I E N T O 
DE LA C O M U N I C A C I Ô N , PARIS, 17-28 julho 1972, Informe, Pa-
ris, UNESCO, 1972 (22 pp.). ( C O M / M D / 24). 

REYES MATTA, Fernando, "América Latina, Kissinger y la UPI: errores 
y omisiones desde México", em Comunicaciôn y Cultura, N* 4. Bue-
nos Aires, setembro de 1975. Em inglês: Latin America, Kissinger and 
the UPI: errors and omissions dispatched from México, México, Insti-
tuto Latinoamericano de Estúdios Transnacionales, 1974, Mimeo 
(33 pp). 

REYES MATTA, Fernando, El encandilamiento informativa de América 
Latina: derivaciones de un estúdio de la prensa internacional en la re-
gión, México, Instituto Latinoamericano de Estúdios Transnaciona-
les, 1976. Mimeo (37 pp.). Documento apresentado ao Seminário EI 
Rol da la Información dentro da Nueva Ordem Internacional, Mé-
xico, 24-28 maio 1976. Em inglês: "The information bedazzlement of 
Latin America: a study of word news in the region", em Development 
Dialogue, N* 2., Estocolmo, 1976. 

RIBEIRO, Luís Felipe,"Comunicaciôn e ideologia: el hombre y su contex-
to", em Cormorán, N* 8, Santiago, do Chile, 1970. 

R INCÓN, César David, "Notas sobre el contenido de las tele-radio-
novelas", em Colomina de Rivera, Marta, El huésped alienante: un 
estúdio sobre audiência y efecto de las radio-telenovelas en Venezuela, 
Maracaibo, Universidad dei Zulia, Facultad de Humanidades y Edu-
cación, Colección de Ensayos (N* 1), 1968 (pp. 137-150). 

R O D R Í G U E Z , Abelandia, "El papel de los médios masivos en Ia política 
cultural de la Junta Militar chilena" em Comunicaciôn y Cultura, N* 
4. Buenos Aires, 1975. 

R O K E A C H , Milton, Beliefs attitudes and values: a theory of organization 
and chance, São Francisco, Jossey-Bass, 1969 (214 pp.). 

R U l Z D U R A N , Jesus, "Con una antena en la cabeza y los pies en el sue-
lo", em Textual, N<? 4, Lima,1972. 

SALAS DE BODINI, Sónia, Análisis descriptivo de algunas funciones bási-
cas dei pre-escolar a través de un programa de teievisión, Valparaíso, 
Universidad Católica de Chile, 1975 (tese). 

SALAZAR, J.M., Teievisión, actitudesypropaganda, Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, 1962 (Ponencia presentada en el Foro sobre ia 
Teievisión Venezolana, Caracas, 1962). 

SANTORO, Eduardo, La teievisión venezolana y la formación de estereóti-
pos en el nino, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones 
de la Biblioteca (Textos Manuales de Ensefianza II), segunda edição 
(corrigida), 1975 (335 pp.). 

SCHAFF, Adam, "Marxisme et sociologie de la connaissance", em L'hom-
me et la societé, N* 10, Paris, Anthropos. 

S C H E N K E L , Peter, "La estructura dei poder de los médios de comunica-
ciôn en cinco países latinoamericanos", em Estúdios y documentos. 

145 



N* 21, Santiago do Chile, Instituto Latinoamericano de Investigado-
nes Sociales (ILDIS), 1973 (104 pp.). 

SCHILLER, Herbert I M a s s communications and American empire, Nova 
York, Beacon, 1971 (170 pp.) (Beacon Paperback 386 - Mass Com-
munication). 

SCHILLER, Herbert I. e SMYTHE, Delbert, "Chile: an end to cultural 
imperialism", en Society (reprint) (USA) 9 (5): 35-39, 61, março de 
1972. 

SCHILLER, Herbert L, The mind managers, Boston, Beacon Press, 1973 
(214 pp.). Edição em espanhol: Los manipuladores de cerebros: libre 
empresa, imperialismo y comunicación (Traduzido por Eduardo Goli-
gorsky), Buenos Aires, Granica (Colección Libertad y Cambio), 
1974 (237 pp.). 

SCHILLER, Herbert, L, The appearance of national-communication poli-
cies: a new arena for social struggle, San Diego, University of Califór-
nia, 1975, Mimeo (documento de trabalho apresentado ao Seminário 
sobre análise de Políticas de Comunicação Social, Bogotá, 1975, Ins-
tituto Colombiano de Desarrollo Social-ICODES). 

SCHILLER, Herbert 1., Communication and cultural domination, Nueva 
York, Sharpe, 1976 (126 pp.). 

SCHILLER, Herbert I., "Descolonization of information: efforts toward a 
new international information order", em Latin American Perspecti-
ves, N* 5 (special issue 16) (pp. 35-57), inverno de 1978. 

SECRETARIA EJECUTIVA P E R M A N E N T E DEL CONVÊNIO "AN-
DRÉS BELLO", BOGOTÁ, Convênio Andrés Bello y resoluciones 
de su órgano máximo, 1970-1974, Bogotá, SECAS, 1975 (206 pp.). 

SECRETARIA EJECUTIVA P E R M A N E N T E DEL CONVÊNIO "AN-
DRÉS BELLO", BOGOTÁ, "Diagnosis y evaluación integral dei 
Convênio "Andrés Bello", Bogotá, SECAB, 1975 (101 pp.), (SE-
CAB/D, N» 41). 

SHAKESPEARE, Frank, i "Quién está ganando la guerra de la propagan-
da?, entrevista con Frank Shakespeare, Diretor de la Agencia de In-
formación dc Estados Unidos (USIA)", em Comunicación y Cultura. 
N* 3., Buenos Aires, dezembro de 1974. 

SILVA, Ludovico, Teoria y prática de la ideologia. Caracas, Nuestro Tiem-
po, 1971. 

S INGHAM, A. W. e DINH, Tran Van, From Bandung to Colombo: con-
ferences of the non-aligned countries, 1955-19751 Nova York, Third 
Press Review Books, 1976. 

SKORNIA, H. J., Televisión and society. Nova York, McGraw-Hil l , 1965. 
SODRÊ, M uniz, A comunicação do grotesco: introdução à cultura de massas 

brasileira. Petrópolis, Vozes, 1971 (81 pp,). 
SOM AVIA, Juan, "The transnational power structure and international 

information: elements of a Third World policy for transnational 
news agencies", em"Development Dialogue. N 9 2, Estocolmo, 1976. 

102 

STRYKER, Perrin, "Pesquisa motivacional", em Propaganda. Ano II, N*s 
13, 14 e 15, Rio de Janeiro, 1957. 

SWAN, Carrol J., "O que seus anúncios significam para os homens de ne-
gócio", em Propaganda, Ano II, N* 22, Rio de Janeiro, 1957. 

TAPIA DELGADO, Gorki, "Los Picapiedra, aliados dei imperialismo: 
ideologia y médios de comunicación de masas", em Textual, N* 8, 
Lima, 1973. 

ESTADOS UNIDOS U. S. D E P A R T M E N T OF C O M M E R C E , Domes-
tic and international business administration: the technical and econo-
mie advantages of the NTSC color televisión system, Washington, 
1978 (4 pp.). 

ESTADOS UNIDOS U.S. SENATE. SELECT COMMITTEE TO STU-
DY G O V E R N M E N T A L OPERATIONS WITH RESPECT TO 
INTELLIGENCE ACTIVITIES, Cover action in Chile 1963-1973: 

final report, Washington, U.S. Government Printing Office, 1976. 
UNITED NATIONS, Restrictive business practices: the operational of mui-

tinational United States enterprists in developing countries; their role 
in trade and development, Nova York (E. 72.II.D.16), 1972. 

U N I T E D NATIONS, Restrictive business practices in relation to the trade 
and development of developing countries: reporty by the adhoc group of 
experts, Nova York (E. 74.II.D.11), 1974. 

U R R U T I A BOLARIA, Carlos, "Comunicación masiva y agresión cultu-
ral", em Textual, N* 8, Lima 1973. 

VA RIS, Tapio, International inventory of televisión programme structure 
and the flow of TV programmes between nations, Tampere, Research 
Institute and the Institute of Journalism and Mass Communication, 
University of Tampere, 1973 (264 pp.) (B Research Reports Tutki-
muksia, n* 20/1973). 

VELIZ, Cláudio, "Introducción", em Obstacles to change in Latin Améri-
ca, Londres, Oxford University Press, 1969 (pp.1-8). 

VENEZUELA, COMISIÓN PREPARATÓRIA DEL CONSEJO NA-
CIONAL DE CULTURA, COMITÊ DE RADIO Y TELEVI-
SIÓN, Di seno para una nueva política de radiodifusión dei Estado Ve-
nezolano (Proyecto Ratelve), Caracas, 1975 (376 pp.). 

VENEZUELA, DELEGACIÓN, Venezuela en la UNESCO: documentos 
referentes a la actuación venezolana en la Conferencia Interguberna-
mental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Cari-
be, celebrada en San José, Costa Rica, entre el 12 y el 21 de julio de 
1976, Caracas, Oficina Central de Información, 1976 (68 pp.). 

VERÓN, Eliseo, Ideologia y producción de conocimientos sociológicos en 
América Latina, América Latina (Brasil), 1968. 

VERÓN, Eliseo, Ideologia, estrutura e comunicação, São Paulo, Cultrix, 
1970. 

VERÓN, Eliseo, "Ideologia y comunicación de masas: la semantización dc 
la violência política", em Verón, Eliseo, et ai; Lenguage y comunica-
ción social, Buenos Aires, Nueva Visión, 1971 (pp. 133-191). 

147 



V E R Ó N , Eliseo, "Acerca de la producción social de conocimiento: el es-
tructuralismo y la semiologia en Argentina y Chile", em Lenguages, 
N» I. Buenos Aires, 1974. 

W A L G E R , Sylvina e U L A N O V S K Y , Carlos, TV guia negrp: una épo-
ca de la televisión en la Argentina en otra época, Buenos Aires, De la 
Flor, 1974 (216 pp.). 

WELLS, Alan, Picture-tube imperialism? The Impact of U.S. televisión on 
Lalin America. Nueva York, Orbis Books, 1972 (197 pp.). 

W H I T A K E R , John R., The image of Lalin America in U.S. magazines, 
Magazine Publisher Association, 1962, 

WILLIAMS, Raymond, Televisión:/echnology and cultural form, Nova 
York, Schocken Books, 1975" (160 pp.). 

W O L F E , Wayne, "Images of the United States in the Latin American 
Press", em Journalism Quarterly, N* 4, 1964. 

148 

LUIS R A M I R O BELTRÁN 
Luis Ramiro Beltrán, jornalista boliviano dou-
torado em comunicação para o desenvolvi-
mento, é vice-presidente da Associação Inter-
nacional de Pesquisas sobre a Comunicação de 
Massas e fideicomissário do Instituto Interna-
cional de Comunicações. Escreveu vários tra-
balhos nas áreas de comunicação, desenvolvi-
mento rural e pesquisa. 

ELIZABETH FOX DE C A R D O N A 
Elizabeth Fox de Cardopa , norte-americana 
de nascimento, é vice-presidente da Associação 
Colombiana de Pesquisadores em Comunica-
ção Social. Escreveu vários trabalhos sobre a 
televisão e a política de comunicação na Co-
lômbia. 

LUIS RAMIRO BELTRÁN 
149 


