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O DISCURSO SOBRE O FUTURO DA AMÉRICA LATINA DURANTE A GUERRA 
FRIA(1947-1954) Fabiano Quadros Rückert, Heloísa Joehims Reichel (PPG – História, UNISINOS) 
As representações imaginárias acerca do futuro latino-americano, produzidas no começo da Guerra Fria 

(mais especificamente de 1947 a 1954) e divulgadas na imprensa brasileira da época, constituem a temática central 
deste trabalho que se insere em uma pesquisa mais ampla cujo título é “A América Latina e a Guerra Fria no Brasil 
do Pós- Guerra.” O recorte cronológico proposto foi definido a partir do andamento da pesquisa, que se encontra 
condicionado à leitura das fontes documentais compostas por revistas e jornais da época (em especial o Correio do 
Povo). O referencial teórico sobre o imaginário e as representações ultilizado na pesquisa, é inspirado em vários 
autores que trabalharam estes conceitos, em especial Roger Chartier e Bronislaw Backzo. A metodologia para a 
utilização da imprensa como fonte para o trabalho historiográfico inclui a identificação e análise de elementos como: 
o espaço e a localização das reportagens nos periódicos; procedência e autores das mesmas; assuntos mais abordados 
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e frequência de publicações sobre os mesmos; representações que a imprensa transmitia a respeito da América Latina 
naquele período e projeções acerca do futuro latino-americano. O objetivo final consiste em analisar os discursos 
sobre o futuro da América Latina, procurando identificar os seus conteúdos, os seus autores e/ou mediadores; 
descobrindo o que pretendiam e como pensavam; observando também o papel da imprensa na construção e 
divulgação destes discursos. Os resultados até aqui alcançados possibilitam estabelecer comparações entre os vários 
discursos existentes na época. Ao mesmo tempo, permitem uma melhor compreensão das relações entre o discurso e 
a sua prática (ou vice-versa). Numa perspectiva mais ampla, os resultados oferecem contribuições para um melhor 
entendimento das relações interamericanas e de suas consequências no contexto da Guerra Fria. 
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