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LUIZ BELTRÃO: APORTES PIONEIROS NO JORNALISMO E NA COMUNICAÇÃO 

Por Maria Cristina Gobbi y Juliana Betti  

Número 60  

Resumo 

Este trabalho faz um resgate da trajetória multifacetada do professor Luiz Beltrão, primeiro doutor em 

comunicação do Brasil, editor da primeira revista brasileira da área da comunicação “Comunicação & 

Problemas” e estudioso prático do j ornalismo. Foram várias as contribuições do mestre para a área, 

dedicando grande parte de seus estudos ao campo da teoria da comunicação, da literatura e da 

reportagem. Beltrão foi um dos principais pesquisadores dos processos comunicativos, tendo as 

manifestações da cultura popular como seu mote principal. Mesmo sendo reconhecido não só no Brasil, 

mas também com grande notoriedade internacional, Luiz Beltrão, em toda sua simplicidade, num 

incentivo à pesquisa e à constante atualização, apresenta sua tese de doutorado, no ano de 1967, na 

Universidade de Brasília, com o título Folkcomunicação: um estudo dos agentes e meios populares de 

informação de fatos e expressões de idéias , e foi aprovado com distinção e louvor. Em 24 de outubro de 

1986, o país perde um dos mais brilhantes cientistas sociais.   

Perfil comunicacional: jornalismo como vocação 

 

Fonte: Acervo da Cátedra/Unesco 

Filho de Francisco Beltrão de Andrade Lima, 

cirurgião-dentista, e de Maria Amália de 

Andrade, de família classe de média, Luiz 

Beltrão de Andrade Lima, nasceu em 8 de 

agosto de 1918, religioso fervoroso, quando 

jovem sonhava ser padre. Desde criança, teve 
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na religiosidade uma fonte de inspiração. Em 

1930, entrou para o Seminário de Olinda. 

Desta forma, observamos que, por algum 

tempo, seus escritos estavam centrados no 

campo religioso.  

Influenciado pelo Padre Costa, diretor do Seminário, Beltrão descobre que sua grande vocação encontra-

se fora dos seus portões. Um desejo grande de liberdade, de contato com pessoas, a curiosidade de 

descobrir e conhecer melhor os mistérios do comportamento humano era quase infinito. As diferenças 

entre o mundo em que vivera e o que se descortinava, fez com que Luiz Beltrão encontrasse no 

jornalismo um novo horizonte.  

O cargo de revisor, no Diário de Pernambuco , em 1936, foi seu primeiro contato com a nova profissão. 

“Dois dias após foi, promovido , como gostava de ironizar o próprio Beltrão, designado para as funções de 

arquivista de clichês. Em seguida, passou a ocupar o cargo de tradutor de telegrama e depois disso 

tornou-se repórter”. 1“Sua formação humanística contribuiu para ressaltar a habilidade de escrever, a 

sensibilidade do escritor, a personalidade criativa, a inquietação do observador”. 2 Qualidades que o 

levaram à profissão de jornalista, recebendo o registro em 1940.  

Atuou em diversas mídias, como: rádio, revistas, agências e assessoria de imprensa, acumulando 

experiência que incluiu passagens pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), e pela presidência 

da Associação de Imprensa de Pernambuco, além de sua participação na criação do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais. Também trabalhou em diversos jornais como: Diário de Pernambuco, Correio do 

Povo e Jornal Pequeno , nas agências de notícias Asa Press e France Press e nas revistas Tudo, Guanabara 

Press, São Paulo Press e Capibaribe . Exerceu a profissão durante quase 30 anos.  

Mas seu espírito inquietante não parou por aí. Beltrão se destacou tanto por sua capacidade profissional 

como por sua grandeza intelectual. Suas qualidades não passaram despercebidas. Toda sua carreira foi 

marcada pela inovação, espírito de luta, responsabilidade e determinação.  

Em 24 de outubro de 1986, aos 68 anos, o país perdeu um dos mais brilhantes cientistas sociais do século 

passado. Morre Luiz Beltrão. Deixou os filhos Luiz Antônio, Paulo Henrique, Selma, Sílvia Tereza, Fernando 

Beltrão e também uma importante produção acadêmica e literária. Além de seus vinte livros, diversas 

apostilas e artigos, organizou o currículos de diversas faculdades por todo Brasil, ministrou cursos nas 

áreas do jornalismo, relações públicas, opinião pública e ensino de comunicação. Dedicou sua vida ao 

ensinar, aprender e discutir jornalismo, sua grande paixão intelectual. 
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Jornalismo e Teorias da Comunicação: um legado fundamental para os 

estudos brasileiros 

As contribuições de Luiz Beltrão caminharam por diversos segmentos da comunicação e do jornalismo. 

Escrevendo, estimulando as novas gerações de pesquisadores, desenvolvendo cursos, formulando teorias 

e, principalmente, sua preocupação com o homem excluído do cenário comunicacional.  

Em uma de suas diversas pesquisas a professora Samantha Castelo Branco 3 faz um relato sobre o 

pensamento de Luiz Beltrão. Para ela, a produção de Beltrão na área da comunicação social pode ser 

dividida em dois blocos. O primeiro ligado à área da teoria do jornalismo, na qual “busca sistematizar a 

produção do discurso jornalístico exercido na imprensa”. O seguinte, mais relacionado à teoria da 

comunicação, ligado à comunicação popular, “resultado da marginalização a que a sociedade política 

submete a maioria dos trabalhadores” (CASTELO BRANCO, 2000, p. 202).  

A trilogia A imprensa informativa , São Paulo, Folco Masucci, 1969; Jornalismo interpretativo , Porto 

Alegre, Sulina, 1976 e Jornalismo opinativo , Porto Alegre, Sulina, 1980; mais Técnicas de jornal 4 , que 

deverá ser publicada em 2008, demonstram a preocupação de Luiz Beltrão na sistematização do 

conhecimento oferecido em suas aulas, como docente em diversas faculdades de comunicação. 

 

 

 

1969  1976  1980  

Além desses livros podemos citar, Iniciação à Filosofia do Jornalismo, de 1960 e Metodologia de la 

Enseñanza del Periodismo, 1963 5. 
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1960  1963  

Em Teoria da Comunicação “podem ser apresentados exatamente os dois livros que simbolizam a síntese 

de seu pensamento e que concentram suas teorias em torno de seu principal objeto: a folkcomunicação”. 

O primeiro, Comunicação e folclore : um estudo dos agentes e dos meios populares de informação e 

expressão de idéias , que é resultado de sua tese de doutoramento e o outro, Folkcomunicação: a 

comunicação dos marginalizados , São Paulo, Cortez, 1980. (CASTELO BRANCO, 2000, p. 203). 

 

   

 

1971     1980  

Podemos ainda citar outra publicação, 
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1977  

No Jornalismo, no campo da teoria da Comunicação, da Literatura, da reportagem foram várias as suas 

contribuições, dentre as quais podemos citar: Os senhores do mundo, de 1950, Quilômetro zero, de 1959; 

Itinerário da China, 1959; As sombras do ciclone, 1968; Sociedade de massa, comunicação e literatura, de 

1972; Fundamentos científicos da comunicação, de 1973; A serpente no atalho, 1974; Teoria geral da 

comunicação, de 1977; A greve dos desempregados, 1984, Contos de Olanda, 1989;  

Teoria da comunicação de massa, 1986;  

Memória de Olinda, 1996, entre outros 6  

   

 

   

 

   

 

1972     1984     1986  

   

 

   

 

   

 

1959     1968     2004  

O legado da Folkcomunicação 
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Os estudos de Folkcomunicação estão ligados diretamente à trajetória desenvolvida pelo professor Luiz 

Beltrão. Seu pioneirismo no tratamento das teorias da comunicação levando em conta as tradições 

populares definiu as linhas mestras de interpretação de uma ciência já conhecida e difundida. Beltrão 

analisava a comunicação popular como manifestação própria dentro de um determinado grupo cultural.  

Sua perspicácia leva-o a mostrar a Folkcomunicação como um potencial estratégico para o diálogo com as 

classes marginalizadas e não apenas como “ objeto de curiosidade, de análise mais ou menos romântica e 

literária” . Para ele 

Folkcomunicação é, assim, o processo de intercâmbio de informações e manifestação de opiniões, idéias 

e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore (2004). 

Essa estreita vinculação entre folclore e a comunicação popular preenche as mesmas funções que a 

comunicação de massa busca desempenhar, ou seja, a de informar, promover, educar e divertir. Além 

disso, carrega em seu bojo expressões do pensamento e das reivindicações coletivas.  

No sistema Folk o processo comunicativo deve ser visto como: 

(...) um sistema transclassista, dado que a comunicação é a parte dinâmica da cultura, e que possibilita as 

trocas entre as diversas redes culturais. O sistema da Folkcomunicação realiza o intercâmbio simbólico 

entre elementos da cultura popular e da mídia, que se transformam em novos símbolos de comunicação 

(BELTRÃO, 2004). 

Então podemos dizer, tendo por base os estudos de Beltrão, que a Folkcomunicação é um processo de 

intercâmbio de informações e de manifestações de opiniões, de idéias e de atitudes da massa, através de 

agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore (BELTRÃO, 2004), preenchendo o espaço 

deixado pela comunicação de massa, que não atinge essas audiências específicas. É um misto entre o 

folclore e a comunicação. Mas para Beltrão o folclore não é do tipo fóssil, histórico, sem vida, ao 

contrário. Essas mensagens carregam em seu bojo a cultura viva de um povo e principalmente os 

processos cotidianos de comunicação, utilizados não só pelas classes marginalizadas, mas por todos 

aqueles que buscam nas manifestações culturais formas reais de comunicação.  

Assim, é possível afirmar que L uiz Beltrão foi um pesquisador incansável na compreensão da 

comunicação como um processo que perpassa a mídia. Buscou entendimento no diálogo que extrapola a 

relação mídia-homem, visando entender as relações cotidianas do ser humano como um processo 

comunicativo. Em outras palavras, um dos principais desafios de Beltrão foi o de entender quais os tipos 

de mecanismos que os grupos marginalizados ou não utilizam para se manterem informados e se 

comunicarem, mesmo que essas ações não tenham os meios de comunicação de massa como agentes 

principais.  

Beltrão (1967, p. 25), (...) analisa folclore, vida comunitária no Brasil e comunicação e formula uma teoria 

tão simples quanto surpreendente. Ele tem como pressuposto a idéia de que os veículos de comunicação 

convencionais não apenas não influenciam muitas comunidades 7 como sequer as alcançam. Estes grupos 

têm suas próprias formas de comunicação em processos e produtos culturais percebidos de fora apenas 

como manifestações tradicionais, conservadas por gerações, muitas vezes com algumas modificações. E 
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identifica nos meios informais - símbolos, ritos, manifestações populares, na linguagem, nas imagens - 

mecanismos tão rotineiros para obtenção de informação e transmissão de opinião como o de um cidadão 

urbano ler seu jornal favorito. Assim, o cordel, o artesanato, deixam de ser apenas produtos regionais 

para transformarem-se em manifestações de comunicação, de transmissão de informações intragrupal e 

interpessoal. Seu conceito de folkcomunicação torna-se seminal em toda literatura nacional sobre temas 

relacionados à comunicação popular: “é o processo de intercâmbio de informação e manifestação de 

opiniões, idéias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao 

folclore (BARROS & DUARTE, 2004, pp. 61-62). 

O Mestre utilizou como mote inicial para a teoria Folk a tese de Katz e Lazarsfeld sobre o fluxo de 

comunicação em duas etapas e seus múltiplos estágios. Esse ponto de partida permitiu a compreensão do 

papel desempenhado pelo líder de opinião, que foi chamado posteriormente de líder folk. E é esse líder 

que vai interpretar a mensagem dos meios de comunicação, traduzindo-a para o entendimento da sua 

audiência.  

Embora lembrado por suas teorias Folkcomunicacionais, consideradas por muitos estudiosos como as 

primeiras teorias genuinamente brasileiras, seu legado transcende esse universo. Foi o jornalismo sua 

grande paixão. Através de seus estudos foi possível conhecer um “fazer jornalismo” de forma coerente 

com a realidade nacional, tendo a coragem como meta no descobrimento de novos caminhos.  

As contribuições do mestre Luiz Beltrão foram fundamentais para os aportes iniciais da pesquisa em 

jornalismo e das teorias da comunicação no Brasil. A importância dos estudos desse mestre pode ser 

observada, em parte, em várias de suas obras, cuja lista disponibilizamos no final desse texto.  

ICINFORM: uma experiência pioneira no Brasil 

Podemos afirmar que o surgimento do Instituto de Ciências da Informação (ICINFORM), está diretamente 

ligado a fundação do Curso de Jornalismo, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e ao 

pioneirismo do professor Luiz Beltrão. O Centro foi instalado em 13 de dezembro de 1963, durante a 

formatura da primeira turma de bacharéis em Jornalismo da UNICAP.  

Suas finalidades específicas eram a investigação científica da informação coletiva em jornalismo, 

publicidade e relações públicas; aperfeiçoamento profissional; difusão de estudos no campo das ciências 

da informação; estudos voltados para a formulação de uma teoria geral a respeito delas; intercâmbio com 

instituições congêneres (TARGINO, 2000, p. 168).  

Também o professor Luiz Beltrão tinha no Instituto uma forma de superar as dificuldades do curso de 

jornalismo da UNICAP. Seria uma tentativa de captação de recursos junto a organismos nacionais e 

internacionais, públicos ou privados. Além da falta de recursos financeiros e materiais, havia falta de 

equipamentos e até de instalações. Outra grande dificuldade destacada por Targino (2000) em seu estudo 

era quanto ao recrutamento de profissionais para as matérias técnicas.  

O Icinform, “(...) entidade civil, de caráter cultural, educacional e técnico-profissional que se destina a 

congregar quantos se interessam pelos estudos, pesquisas e práticas na área de comunicação coletiva” 

(TARSITANO, 1996, p. 171). Surgiu assim, com o propósito de criar formas de integração entre a 
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Universidade e os profissionais da área do jornalismo. Também para “realizar pesquisas, promover 

atividades de extensão cultural, angariar adeptos e consolidar a imagem do curso. Beltrão utilizou seu 

prestigio pessoal para ocupar espaços na imprensa, exercitou seu senso de oportunidade e investiu firme 

nas linhas de ação do Icinform”. O centro desenvolveu-se então como um núcleo capaz de investir tanto 

na formação do profissional quanto na qualificação dos docentes (NÓBREGA, 2000, p. 159).  

O dinamismo do professor Luiz Beltrão frente ao Instituto permitiu uma ampliação do curso de jornalismo 

e também um estreitamento no contato com universidades e centros de estudos estrangeiros, tais como: 

Universidade de Concepción (Chile), Católica do Peru (Lima), Vera Cruz (México) e Guayaquil (Equador).  

No Brasil diversos intercâmbios foram realizados. Podemos citar: Escola de Jornalismo Cásper Libero, 

Fundação José Augusto (Natal, RN), Universidade de Juiz de Fora (MG), Curso de Jornalismo da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Universidade de Minas Gerais, Curso de Jornalismo do 

Instituto Nossa Senhora de Lourdes (João Pessoa, PB), entre outras. Desses contatos permanentes, 

surgiram articulações acadêmicas que repercutiram no curso de Jornalismo da Unicap e fortaleceram 

politicamente o Icinform (COMUNICAÇÕES & PROBLEMAS, v. 1, nº 1, p 8).  

Uma das grandes metas do professor Luiz Beltrão e como conseqüência do Centro foi despertar nos 

jovens o interesse pela pesquisa. Como afirma Maria Luiza Nóbrega “naquele momento, mais que o puro 

rigor metodológico, importava estimular o espírito investigativo” (2000, p. 161).  

As temáticas pesquisadas deveriam oferecer aos alunos a possibilidade de aplicar na prática os conceitos 

teóricos desenvolvidos nas salas de aula, além disso, teriam como objetivo arrestar temáticas atuais e que 

despertasse nesses iniciantes o real interesse pela investigação. Essa afirmação pode ser confirma pelo 

primeiro trabalho realizado pelo Icinform. Tratou-se da pesquisa “Os recifenses preferem o jornal ao rádio 

e TV”. Priorizando a atualidade, uma vez que a pesquisa foi realizada durante a greve dos gráficos que 

deixou o Recife durante 20 dias, entre 21 de março a 9 de abril de 1963, sem jornal.  

Além da importância do Icinform no que tange a área da pesquisa, um dos pontos de destaque foi por ser 

um centro articulador e estimulador das novas gerações na produção de reflexões capazes de associar a 

comunicação ao desenvolvimento, “numa perspectiva bem latino-americana moldada de acordo com as 

idéias políticas da época, e como influenciam as discussões conceituais e metodológicas” (NÓBREGA, 

2000, p. 164).  

Como bem afirmou Targino (2000, p. 178) em sua análise, Luiz Beltrão deixou sua marca. “Não apenas em 

Recife, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, estados onde colaborou com a criação de cursos de 

jornalismo, ou em Brasília, local que permanece até o final de sua vida, em 24 de outubro de 1986, aos 68 

anos, mas em todo Brasil”.  

Comunicação & Problemas: primeira revista brasileira da área da comunicação  

Considerada a primeira revista acadêmica de comunicação editada no Brasil. A edição inicial foi publicada 

em março de 1965, trazendo informações sobre o curso de Jornalismo da Unicap, contendo registro das 

pesquisas realizadas pelo Icinform, eventos, artigos, depoimentos, entre outros.  
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1969  

Com periodicidade quadrimestral deixou de circular após doze fascículos, em 1969, registrando 

contribuições de José Marques de Melo, Tereza Halliday, Humberto Sodré Pinto, entre outros.  

Foi a primeira revista inteiramente dedicada aos estudos e pesquisas de Comunicação a ser editada no 

país, e até 1966, “única no gênero, no Brasil, dedicada com exclusividade ao estudo objetivo das ciências 

da informação pública”. (COMUNICAÇÃO & PROBLEMAS, 1966).  

Comunicações & Problemas, nos seus quatro anos de circulação, discutiu uma série de questões no 

âmbito da comunicação. Como propunha o próprio Icinform o periódico passou do enfoque das questões 

regionais do Nordeste, discutidas em sua primeira fase, aos problemas latino-americanos (NAVA, 2000, p. 

187). 

Folkcomunicação: primeira teoria brasileira 

Os estudos de Folkcomunicação estão ligados diretamente à trajetória desenvolvida pelo professor Luiz 

Beltrão. Primeiro doutor em comunicação no Brasil, sua tese sobre Folkcomunicação, foi defendida em 

1967, na Universidade de Brasília. Embora seu título só tenha sido reconhecido 14 anos mais tarde.  

Seu pioneirismo no tratamento das teorias da comunicação, levando em conta as tradições populares, 

definiu as linhas mestras de interpretação de uma ciência já conhecida e difundida. Beltrão analisava a 

comunicação popular como manifestação própria dentro de um determinado grupo cultural.  

Sua perspicácia leva-o a mostrar a Folkcomunicação como um potencial estratégico para o diálogo com as 

classes marginalizadas e não apenas como “objeto de curiosidade, de análise mais ou menos romântica e 

literária”.  

Mesmo sendo reconhecido não só no Brasil, mas também com grande notoriedade internacional, Luiz 

Beltrão, em toda sua simplicidade, num incentivo à pesquisa e à constante atualização, apresenta sua 

tese de doutorado, cujo título era Folkcomunicação: um estudo dos agentes e meios populares de 

informação de fatos e expressões de idéias , e é aprovado com distinção e louvor. Estávamos em plena 

ditadura militar e Beltrão teve seu título de doutor cassado, logo em seguida. 
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Somente em dezembro de 1984, é reconhecido e homenageado como Pioneiro do Ensino de Jornalismo 

no país. O Brasil reconhece publicamente as grandes contribuições desse mestre, estudioso e 

pesquisador.  

O estudo sobre a Folkcomunicação foi um dos principais legados de Luiz Beltrão. A comunicação coletiva e 

seus múltiplos desdobramentos, buscando uma forma de conscientização dos estudantes de jornalismo, 

foi uma das grandes batalhas travadas por Beltrão.  

A atualidade dos estudos desse pioneiro tem suscitado diversos grupos de pesquisa não só no Brasil, mas 

em países da Europa. Em Portugal os estudos Folkcomunicacionais foram incorporados como patrimônio 

cultural brasileiro, nos campos das pesquisas da Lusofonia. Isso ocorreu no segundo semestre, durante as 

comemorações da cidade do Porto, como sede Cultural da Europa, no ano de 2002.  

Além disso, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e a Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (Alaic) dispõe de grupos de estudos que se 

reúnem em seus congressos anais e bi-anuais. Também a Cátedra Unesco/Metodista anualmente realiza a 

Conferência Brasileira de Folkcomunicação - Folkcom, que, caminhando entre os conceitos de cultura 

popular e erudita, tem permitindo entender e estender as opiniões dos processos de cultura brasileira, 

através do legado de Beltrão. 

Colaboração da Cátedra Unesco para a 

fundamentação dos estudos 

Folkcomunicacionais  
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Depoimento de Dona Zita, esposa de Luiz Beltrão, dado durante o I Folkcom,  

realizado na Universidade Metodista de São Paulo, pela Cátedra Unesco/Metodista de 

Comunicação, quando da realização do I Folkcom, no ano de 1978.  

O legado de uma vasta obra, em diversos segmentos, quer em termos quantitativos, quer de forma 

qualitativa, foi grande e significativa a contribuição de Luiz Beltrão para o campo comunicacional. 

Construiu toda uma teoria, que chamou de Folkcomunicação, “comprovando, então, a mediação dos 

agentes da cultura popular na decodificação e conseqüente interpretação dos modos de pensar, sentir e 

agir que a mídia transmite no cotidiano da população 8 ”. 

 

   

 

Luiz Beltrão 

 

   

 

Luiz Beltrão e Dona Zita (sua esposa)     Luiz Beltrão  
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Luiz Beltrão e família     Luiz Beltrão e amigos  

Não há como negar a importância do mestre Luiz Beltrão para os estudos do jornalismo, da comunicação 

e de reforçar a sua contribuição para o campo das teorias da comunicação, através de seus estudos de 

Folkcomunicação. Em toda sua grande produção é visível a força e o espírito empreendedor, e nisso 

encontramos um dos estímulos para prosseguir nossos estudos na área. 

Bibliográfica Básica de Luiz Beltrão 

1950. Os senhores do mundo. Recife: Folha da Manhã. 175 p. Novela.  

1958. A imprensa e a juventude. In: Indicador dos profissionais da imprensa. n. 4, jan. p.72-78.  

1959. Itinerário da China: um repórter visita o milenar e novo país do Extremo Oriente. Recife, [s. ed.] 

125 p. Reportagens.  

1960. Iniciação à filosofia do jornalismo. Rio de Janeiro: Agir. 229 p. Ensaio.  

1961. Quilômetro zero. Recife: Imprensa Oficial de PE. Contos.  

1963. Métodos en la enseñanza de la técnica del periodismo. Quito: Ciespal, 169 p. Conferências.  

1964. Técnica de Jornal. Recife: ICINFORM. Apostilas para 1ª série do curso de Jornalismo.  

1965. O ex-voto como veículo jornalístico In: Comunicações & Problemas. v. 1, n. 1, mar. Recife: 

ICINFORM-PUC. p. 9-15.  

1967. Folkcomunicação: um estudo dos agentes e dos meios populares de informação de fatos e 

expressão de idéias. Brasília: Universidade de Brasília. 184 p. Tese de doutoramento.  

1968a. A demolição de uma faculdade. In: Comunicações & Problemas. n. 8/9, dez. Brasília: 

ICINFORM. p. 48-55  

1968b. As sombras do ciclone. Petrópolis: Vozes. 238 p. Romance.  
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1968c. A demolição de uma faculdade. Comunicações & Problemas. Brasília: ICINFORM, n. 8/9, p. 48-

55, dez. 1968.  

1969a. Imprensa Informativa: técnica da notícia e da reportagem no jornal diário. São Paulo: Folco 

Masucci (Coleção Mass-media; 1), 424 p. Manual.  

1969b. Nuevas fronteras del periodismo. In: Periodistas Católicos. Ano 2, n.7, Montevideo: Culap. 

Janeiro.  

1969c. Os meios de comunicação e a universidade. Cadernos de Jornalismo e Comunicação. Rio de 

Janeiro: Jornal do Brasil, n. 16, p.65-70, nov. 1969.  

1969d. Currículos e estrutura para uma escola de comunicação. Cadernos de Jornalismo e 

Comunicação. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, n. 17, p.66-70, dez. 1969.  

1970a. Vivência, ficção, comunicação. In: Correio Braziliense, Caderno Cultural. Brasília: 23 maio. p. 1 e 

3. Discurso de posse na Academia Brasiliense de Letras.  

1971a. Comunicação e Folclore: um estudo dos agentes e dos meios populares de informação de fatos 

e expressões e idéias. São Paulo: Melhoramentos. 151 p. Ensaio.  

1971b. Avaliação do rendimento na divulgação governamental: a experiência da Funai. Revista do 

Serviço Público. v. 106, n. 2, p. 177-189, maio/ago 1971.  

1972. Sociedade de massa: comunicação e literatura. Petrópolis: Vozes. 110 p. Ensaios.  

1973a. Fundamentos científicos da comunicação. (2. ed. 1974) Brasília: Thesaurus (Série Curso de 

Comunicação; 1). 146 p. Manual.  

1973b. Responsabilidade dos Jornalistas na formação profissional. Fortaleza. 11 p. Palestra na IX 

Conferência Nacional dos Jornalistas Profissionais.  

1973c. A Funai é exemplo. In: Correio Braziliense. Brasília: 18 abr. 1973 (s.p.).  

1974. A Serpente no Atalho. Brasília: Coordenada. 149 p. Romance.  

1976. Comunicação popular e região no Brasil. In: MARQUES DE MELO, José (Coord.) 

Comunicação/incomunicação no Brasil. São Paulo: Loyola. p. 37-47  

1977. O índio, um mito brasileiro. Petrópolis: Vozes (Coleção Estudos Brasileiros; 6). 328 p. Ensaio.  

1978. Mensagem de paraninfo dos bacharéis em Comunicação do Ceub. Brasília, 197-.  

1980a Jornalismo Opinativo. Porto Alegre: Sulina-ARI. 118 p. Ensaio.  

1980b. Jornalismo interpretativo: filosofia e técnica. 2. ed. (1. ed. 1976) Porto Alegre: Sulina-ARI, 122 
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p. Ensaio.  

1980c. Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados. São Paulo: Cortez. 279 p. Ensaio.  

1982. Teoria Geral da Comunicação. 3. ed. (1. ed. 1977) Brasília: Thesaurus (Série Curso de 

Comunicação; 2). 171 p. Ensaio  

1983. Processo da Comunicação. In: SILVA, Roberto P. de Queiroz (Org.) Temas Básicos em 

Comunicação. São Paulo: Paulinas-Intercom. p. 13-16. Verbete.  

1984. A Greve dos desempregados. São Paulo: Cortez. 183 p. Romance  

1986. & QUIRINO, Newton de Oliveira. Subsídios para uma teoria da comunicação de massa. São 

Paulo: Summus (Coleção Novas buscas em comunicação; 13). 214 p. Ensaio.  

1987. A folkcomunicação não é uma comunicação classista. In: Intercom, Revista Brasileira de 

Comunicação. n. 57, jul-dez. Entrevista a José Marques de Melo, Carlos Eduardo Lins da Silva, Rogério 

Bastos Cadengue e Marta Alves D´Azevedo. p. 5-15.  

1989. Contos de Olanda. Recife: Fundarpe. Contos. 223 p.  

1992. Iniciação à filosofia do jornalismo. 2. ed. São Paulo: Edusp. 203 p.  

1996. Memória de Olinda. Recife: Fiam, Centro de Estudos de História Municipal/Prefeitura Municipal 

de Olinda (Coleção Tempo Municipal; 16). 199 p. Memórias.  

2004. Teoria da Folkcomunicação. IN: HOHLFELDT, Antonio & GOBBI, Maria Cristina. Teoria da 

Comunicação: antologia de pesquisadores brasileiros. Porto Alegre: Sulina/Corage, 2004, pp. 35-55.  

2004. Perfil Intelectual. Desenvolvido por Jorge Duarte e Antonio de Barros. IN: HOHLFELDT, Antonio 

& GOBBI, Maria Cristina. Teoria da Comunicação: antologia de pesquisadores brasileiros. Porto Alegre: 

Sulina/Corage, 2004, pp. 35-55.  

2006. Anuário Unesco/Metodista nº 10. São Bernardo do Campo: Umesp, 2006.  

2006. Teoria e Prática do Jornalismo. Adamantina: Mnia/Cátedra Unesco, 2006.  

2007. Folkcomunicação: a mídia dos excluídos. IN: GOBBI, Maria Cristina. Cadernos da Comunicação. 

Série Estudos. Rio de Janeiro: prefeitura do Rio de Janeiro, 2007.  

Fonte: BARROS & DUARTE, 2004, pp. 66-67. Atualização feita para publicação nesse artigo pela professora 

Dra. Maria Cristina Gobbi, em 2007. 

Quem desejar buscar detalhes sobre sua vida sugerimos o livro de Roberto Benjamin (1998), contendo 

bibliografia comentada, cronologia e trajetória apresentadas didaticamente pelo organizador, 

depoimentos de 27 autores, cartas do próprio Beltrão e roteiro para apreciação de sua obra por Tereza 
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Halliday. Recomenda-se ainda, em particular, Beltrão, 1970a, 1987 e 1996; Feliciano, 1993; Marques de 

Melo, 1985, 1997 e Marques de Melo & Gobbi, 1999 (BARROS & DUARTE, 2004).  
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Pensamento Comunicacional Latino-Americano, ministrada pelo professor José Marques de Melo, no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, da Universidade Metodista de São Paulo, curso de 

doutorado, em 1998, p. 3. 

 

Notas: 

1 Paulo Rogério Tarsitano, Luiz Beltrão Vida e Obra , trabalho de curso, p. 3. Pesquisa realizada na 

disciplina Pensamento Comunicacional Latino Americano, em 1998. Não publicado.  

 

2 Rosa Nava, Pensamento Comunicacional Latino-Americano – Luiz Beltrão , trabalho de curso, p. 8. 

Pesquisa realizada na disciplina Pensamento Comunicacional Latino-Americano, em 1998. Não publicado. 

 

3 Samantha Castelo Branco. Luiz Beltrão: da criação do Icinform à teoria da Folkcomunicação. IN: 

MARQUES DE MELO, José e GOBBI, Maria Cristina. Gênese do Pensamento Comunicacional Latino-

Americano . O protagonismo das instituições pioneiras: Ciespal, Icinform, Ininco. São Bernardo do Campo: 

Unesco/Umesp, 2000, pág. 193-212.  

 

4 Curso ministrado por Beltrão, no Ciespal em 1964. Obra não publivada.  

5Todas as fotografias e capas de livros fazem parte do acervo Luiz Beltrão que está disponível no Acervo 

do Pensamento Comunicacional Latino-Americano, localizado na Cátedra Unesco de Comunicação para o 

Desenvolvimento Regional.  

6Essa lista teve como fonte material de pesquisa do professor Dr. José Marques de Melo, em 

apresentação em Power Point, no ano de 2006, e disponível no Acervo da Escola Latino-Americana de 

Comunicação “José Marques de Melo”, na Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação.  
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7Beltrão adota como ponto de partida o processo chamado “fluxo da comunicação em dois níveis”, que 

sugere que líderes de opinião agem como ponte na transmissão de informação de veículos de 

comunicação para a comunidade com que se relacionam e o “que Lazarsfeld denominou fluxo em 

múltiplos estágios (...) em que vários líderes (...) se comunicam entre si”, buscando conselhos e 

informações (1967, p.17-18).  

8Maria das Graças TARGINO. A contribuição do instituto de Ciências da Informação (Icinform) na gênese 

do pensamento comunicacional brasileiro. IN: Gênese do pensamento comunicacional Latino-Americano 

. O protagonismo das instituições pioneira - Ciespal, Icinform, Ininco. São Bernardo do Campo: Umesp, 

2000. 

 

Dra. Maria Cristina Gobbi 

Doutora e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo.  

Juliana Betti 

Jornalista, mestranda em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

  

mailto:mcgobbi@terra.com.br
mailto:jubetti@terra.com.br

