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Memória e história das Ciências
da Comunicação

Marialva Carlos Barbosa (UFRJ)
Vice-Presidente da INTERCOM

Nos últimos anos em diversas ações – homenagens, organi-
zações de obras sínteses e retrospectivas – tem havido no âm-
bito da INTERCOM um movimento continuado de marcar 
o lugar dos fundadores tanto no que diz respeito ao papel 
pioneiro que tiveram como articuladores políticos da área da 
comunicação, como para reavivar a memória de suas trajetó-
rias como construtores de marcas perenes do ponto de vista 
reGexivo para o campo da comunicação.
Esse movimento, certamente não é obra desprovida de signi-
Hcado, nem é resultado apenas do desejo de algumas pessoas 
de construir marcas duradouras para esses personagens que 
possuem uma história no âmbito da comunicação, seja por 
terem possibilitado a institucionalização da área, seja porque 
produziram reGexões plurais sobre o campo, seja porque for-
maram dezenas de pesquisadores que seguiram (ou não) suas 
trilhas.
Esse desejo de memória da INTERCOM e do campo da co-
municação no Brasil é resultado direto do momento em que 
vivemos e das discussões que se estabelecem entre os pesqui-
sadores. Depois de um período de articulações entre diversos 
campos de saberes – responsável pelo estatuto interdiscipli-
nar que caracterizou a área de comunicação – e passados mais 
de quarenta anos da criação dos primeiros programas de pós-
-graduação, a fortuna crítica e teórica desenvolvida já permi-
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te visualizar um campo de estudos maduro que encontra no século XXI cenário 
extremamente importante para o sua solidiHcação como saber prioritário para a 
interpretação das ações humanas nesse momento de profundas transformações. 
O século XXI é deHnitivamente o século da comunicação.

Esse amadurecimento coincide também com a maturidade da INTERCOM 
que completa, em dezembro de 2014, trinta e sete anos, nos quais vem con-
tribuindo para a dimensão plural como se conHgura hoje a comunicação, ao 
permitir que no âmbito dos espaços por ela criados houvesse sempre a discussão 
da comunicação a partir da noção de pluralidade como uma de suas marcas 
basilares.

Mas a essa complexidade da área, produz, por outro lado, territórios de dis-
putas, discursos hegemônicos e contra-hegemônicos, argumentos em torno de 
novos lugares simbólicos de reconhecimento e de produção de saberes. Lutas 
por representações e por reconhecimento, como bem caracterizou em sua ex-
tensa obra Pierre Bourdieu.

Um dos territórios nos quais se aHrma a importância de uma área diz respei-
to justamente ao da memória. Que saberes devem (e podem) ser identiHcados 
como os fundadores? Que importância tiveram nessa trajetória determinados 
sujeitos históricos? EnHm, o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido 
nessa construção de uma linha de signiHcação que liga o passado ao presente.

Assim, no momento de expansão exponencial da área – talvez a maior já 
experimentada nessa história de meio século – é natural que haja também uma 
disputa pela memória signiHcante das ciências da comunicação no Brasil. E 
nesse sentido as ações da INTERCOM recolocam a memória no justo caminho 
de lutar contra a amnésia ou o esquecimento comandado.

É preciso reaHrmar o pioneirismo, a pluralidade, a diversidade, a caracterís-
tica inclusiva que sempre marcou o lugar desbravador dessa sociedade cientíHca 
que não cessa de oferecer lugares de reconhecimento e de inclusão para novos 
pesquisadores renovarem uma área em constante ebulição. Mas a renovação não 
pode signiHcar o esquecimento de ações anteriores que construíram o complexo 
cenário da comunicação como saber cientíHco no Brasil. 

É exatamente nesse ponto que se instaura a importância das operações me-
moráveis. A partir da constatação de que todo saber é cumulativo e que a produ-
ção do conhecimento só avança a partir do que foi construído pelos que vieram 
antes de nós, a operação memorável está presente na compreensão da dimensão 
cientíHca de qualquer campo de conhecimento. As escolas, as teorias, os teóri-
cos, os grupos, as redes, a pesquisa, enHm, só avança com o compartilhamento, 
a troca, as discussões plurais, o que pressupõe um conhecimento que também 
é memorável. 
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Por outro lado, uma ciência só é reconhecida pelos que não estão situados 
naquele campo – pelos (bons ou maus) vizinhos – e só merece o estatuto de 
ciência se houver organicidade em torno de um saber legitimado antes de tudo 
dentro do próprio campo. Assim, é preciso construir a história daquela ciência, 
para só então advogar marcas de reconhecimento e visibilidade. Portanto, histo-
ricizar o campo da comunicação é uma ação de natureza política, indispensável 
para o seu reconhecimento com um lugar próprio epistemológico, teórico e 
metodológico.

Para isso, é preciso então construir sua história. Recuperar traços de sua 
trajetória, identiHcar personagens singulares, saberes validados, ou seja, sistema-
tizar o antes e o depois. É preciso, em suma, produzir história e não memória. E 
a produção histórica pressupõe a interpretação do passado dentro de determina-
dos parâmetros de natureza cientíHca, nos quais a documentação desse mesmo 
passado (nas suas múltiplas possibilidades) pode signiHcar a sua existência no 
presente. Pressupõe também a adoção de escolhas interpretativas e a realização 
de uma complexa operação historiográHca, na qual a questão temporal detém 
a primazia do olhar. É preciso estabelecer marcos, momentos de rupturas e de 
continuidades na história que se quer contar. As ciências possuem histórias e 
são elas que constroem marcos referenciais para todos os que se movem naquele 
campo e para os que estão em torno. É a partir das signiHcações históricas que 
um campo pode ser legitimado como ciência. 

Mas a história não é memória. E o que se observa nas ciências da comuni-
cação é muito mais um desejo de memória, do que o desejo de construir uma 
história do campo. 

Considerando que a memória é produto da ação daqueles que advogam um 
lugar para o passado no presente e considerando também que lembrar é um 
ato de (re)signiHcar repleto de sentidos e que deixa antever o local de onde se 
produz a memória (numa fala que é sempre posicionada) há que se destacar que 
a recuperação do passado como estratégia memorável é política: a lembrança 
do passado pode, por exemplo, reintegrar, com justiça, a INTERCOM numa 
história de pioneirismo, ao mesmo tempo em que permite visualizar o presente 
como momento de transformações. Mas para transformar é preciso compreen-
der o que existiu antes. 

Aqui encontramo-nos diante de um outro dilema: o simples movimento de 
considerar os chamados tempos idos é profundamente problemático na área 
da comunicação. A dimensão histórica tem lugar secundário, em função da 
característica de a comunicação ser uma ciência interpretativa dos processos 
e práticas que ocorrem no nosso aqui e agora. A comunicação é, sobretudo, o 
estudo de múltiplos processos sobre a ação num tempo movediço e informado 
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pelas transformações que reconHguram a cada momento as interpretações sobre 
essa espécie de presente contínuo. A complexidade desses tempos presentes e 
seus aportes teóricos e conceituais – no qual a questão comunicacional assume 
o lugar de ponto de partida e de chegada – faz com que não haja muito espaço 
(e importância) para aquilo que é colocado como já tendo passado.

Se a dimensão histórica é, assim, Hxada no lugar de saber secundário, o 
mesmo não se pode dizer da dimensão memorável. A partir dos trabalhos da 
memória produz marcas signiHcativas que instauram instituições e atores no 
lugar de pioneiros e procura-se instaurar novas signiHcações desse passado no 
presente. Há um desejo de lembrar aqueles que inscreveram com suas ações esse 
passado próximo, de Hxar em suportes duráveis – os livros impressos – essa his-
tória singular marcada pela ordem memorável. Mas esses trabalhos, como não 
poderiam deixar de ser, são nitidamente posicionados.

Assim, na saga dos pesquisadores que construíram o lugar fundador da IN-
TERCOM, os chamados pioneiros, está reGetido o espaço social de sua forma-
ção, a maneira como foi solidiHcando gradualmente o seu lugar de associação 
cientíHca representativa da área em todo o território nacional. A supremacia 
de pesquisadores paulistas, inicialmente, frente aos de outras regiões do país, 
mostra o território físico e simbólico da instituição nos primeiros tempos e as 
transformações por que foi passando nos últimos anos. 

Por outro lado, o fato do resgate desse fundadores ter sido realizado por 
jovens pesquisadores deixa evidente outra marca signiHcativa da instituição: a 
abertura de espaço para que pesquisadores possam ser sempre incluídos a cada 
momento como personagens de uma história repleta da lógica da renovação. 
Uma marca que faz da INTERCOM uma instituição que tem permitido não 
apenas o avanço do conhecimento, mas que se destaca pelo incentivo à forma-
ção de novos pesquisadores. Uma marca da memória afetiva de cada um de nós.

É um pouco desse caminho memorável que este livro trata ao procurar re-
construir a “saga” ou “odisseia” de alguns que são elevados a condição de terem 
plantado “as raízes da INTERCOM”. Uma história na qual o afeto talvez seja a 
marca mais importante e signiHcante.
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PRÓLOGO

Fortuna Crítica Intercom:
saga dos pioneiros

Maria Cristina Gobbi
Pesquisadora da Unesp

Com a edição dos volumes 5 e 6 da coleção Fortuna Crítica 
– Visionários e Baluartes, respectivamente, A INTERCOM 
brinda a comunidade acadêmico-cientíHca com parte da 
profícua história da Sociedade Brasileira de Estudos Interdis-
ciplinares da Comunicação (Intercom). Fundada em 1977, 
constituindo-se como a principal representante da área da 
Comunicação no Brasil. Sua história acompanha a própria 
história do Brasil contemporâneo. Idealizada por pesquisa-
dores de São Paulo, a Intercom nasceu em um momento em 
que a ditadura militar começava a apresentar sinais de de-
clínio e a comunidade cientíHca – não só da Comunicação, 
mas também de outras áreas – percebia, nas sociedades civis 
um espaço propício para oxigenar ideias e dinamizar o co-
nhecimento que, muitas vezes, não circulava entre os pares. 
Tratava-se, portanto, de um tempo de resistência e de muita 
luta. A começar pelo fato de que a Comunicação não era área 
legitimada sequer dentro do espaço universitário, na época. 
A estrutura, funcionamento e, principalmente, as atividades 
realizadas pela Intercom – como a promoção de congressos e a 
publicação de livros e de periódicos, por exemplo – são respon-
sáveis pela circulação de boa parte do conhecimento produzi-
do e acumulado por pesquisadores desse campo. Não por aca-
so, os indicadores que a entidade oferece dão conta de espelhar 
signiHcativamente o perHl de desenvolvimento da área no país.
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A Intercom é formada por pessoas que, voluntariamente, dedicam parte de 
seu tempo para, em uma grande comunidade cientíHca, gerir as atividades da 
entidade e essas publicações evidenciam o perHl intelectual e parte da produção 
dos primeiros diretores e dos ex-presidentes.

O volume 5 especiHcamente é aberto com o texto Memória e história das Ci-
ências da Comunicação, da professora Marialva Barbosa, sócia da Intercom des-
de a época em que era estudante de graduação, sendo sua atual vice-presidente 
e eleita como presidente para a próxima gestão (2015-2017). 

Osvando J. de Morais é diretor Editorial (dois mandatos), além de ter coor-
denado o GP Teorias da Comunicação e em seu texto A Dimensão Documental 
da Coleção Fortuna Crítica da INTERCOM, faz uma apreciação bastante apro-
priada sobre a coleção da qual esse volume integra.

Saga dos jovens pesquisadores que resgataram a Fortuna Crítica dos primei-
ros diretores e ex-presidentes da INTERCOM, da Dra. Tyciane Vaz, jornalista 
e jovem pesquisadora da Comunicação, evidencia o desaHo da nova geração em 
resgatar a memória documental e as histórias dos desbravadores, que com sua 
incansável labuta contribuíram para tornar a Intercom a mais representativa 
entidade da área da Comunicação no Brasil. 

Para contar a odisseia dos visionários da Intercom, Iury Parente Aragão e Roseméri 
Laurindo nos guiam na trajetória das três seções que dividem os volumes e regastam 
parte da peregrinação na preparação do conteúdo, não somente pelo número de tex-
tos, mas, e principalmente, pela densidade do material produzido por aqueles que 
saíram do lugar comum e desaHaram a lógica da acomodação para dirigir, gestar e ad-
ministrar uma entidade cientíHca em tempos em que isso era no mínimo uma utopia.

Nesta parte inicial, volume 5 – Visionários – oferecemos aos leitores um 
pouco da história dos primeiros gestores da Intercom. Os perHs comunicacio-
nais disponibilizados mostram para a comunidade acadêmico-cientíHca um 
pouco da história de grandes referências dos estudos em comunicação, como: 
Francisco Morel, Isaac Epstein, Edvaldo Pereira Lima, José Manuel Morán Cos-
tas, Miguel Rocha, Antonio Jack Vargas Escobar e Carlos Eduardo Lins da Sil-
va. Um time de pesquisadores se encarregou de regatar essa memória produtiva, 
dentre os quais destacamos Roseméri Laurindo, Arquimedes Pessoni, Monica 
Martinez, Maria Luiza Cardinale Baptista, José Marques de Melo, Pedro Vaz, 
Magali Moser, Tyciane Cronemberger Viana Vaz, Mariluce Moura, Caio Tú-
lio Costa, Eugênio Bucci, João Batista Natali. Em cada uma, além dos perHs, 
estão disponibilizadas análises críticas das principais obras dos diretores e/ou 
ex-presidentes da entidade.

No volume 5 – Visionários – são disponibilizados aspectos dos trabalhos 
de: José Marques de Melo, Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, Anamaria 
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Fadul e José Salvador Faro, que além de terem aceitado o desaHo de dirigir a 
entidade, esse grupo aguerrido também foi responsável por garantir que a In-
tercom mantivesse seu caráter plural e interdisciplinar, incentivando à formação 
cientíHca, comunicacional e cultural de estudantes, oportunizando aos profes-
sores e pesquisadores a atualização e a divulgação de suas pesquisas. 

Contribuíram com suas análises críticas e sistematizações bibliográHcas: Iury 
Parente Aragão, Rose Mara Vidal de Souza, Adolpho Queiroz, Diego Feliz, 
Edvaldo Pereira Lima, Roberto Gondo Macedo, Daniela Rocha, Virginia Sa-
lomão, Ana Paula Ladeira Costa, Eula Dantas Taveira Cabral, Maria Ataide 
Malcher, Ronaldo de Oliveira Rodrigues e Suzana Cunha Lopes, Roberto Reis 
de Oliveira, Sonia Virginia Moreira, Samantha Castelo Branco, Karin Müller, 
entre outros.

A leitura deste volume permite aludir que o debate sobre a comunicação se 
constitui em um desaHo no sentido de administrar múltiplas possibilidades. 
Para uma construção permanente de conhecimentos é necessário, muitas vezes, 
sair de espaços comuns e seguir através de caminhos que nos direcionam para 
mudanças, que nem sempre são fáceis, mas que oferecem a possibilidade da 
ediHcação de alternativas para que as escolhas possam democráticas. 

Inverno de 2014
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Para contar o legado dos visionários
da INTERCOM

Iury Parente Aragão1

Roseméri Laurindo2

O projeto  Fortuna Crítica da Intercom  nasceu no interior 
da Cátedra UNESCO de Comunicação, sediada na Univer-
sidade Metodista de São Paulo. Na esteira de uma série de 
obras que resgatam a história e a produção cientíHca dos 
pesquisadores que constituem o campo cientíHco da Co-
municação brasileira, o diretor da Cátedra, José Marques de 
Melo, apresentou a proposta de um trabalho coletivo que 
pudesse registrar em uma só obra os perHs e resenhas sobre 
os principais livros dos ex-diretores e presidentes da Socieda-
de Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação 
(INTERCOM).
O projeto Fortuna Crítica da Intercom: primeiros diretores e 
ex-presiden tes apresenta, nos volumes Visionários e Baluar-
tes, aqueles que ocuparam o maior cargo da INTERCOM e 
também os que Hzeram parte do grupo fundador dessa So-
ciedade. Não foi uma tarefa fácil. Promoveu-se uma enorme 

1. Doutorando em Comunicação pela Universidade Metodista de 
São Paulo. Bolsista Capes.

2. Pós-Doutoranda em Comunicação (2012-2014), com bolsa do 
CNPq. Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa. Mestre pela UFBa e jornalista pela UFSC. Pro-
fessora na Universidade Regional de Blumenau.
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mobilização de acadêmicos da Comunicação brasileira, uma movimentação de 
pesquisadores sobre os quais escrevemos e dos que participaram voluntariamen-
te como autores.

Foi preciso criar uma equipe nacional, com responsáveis pela organização 
geral e outros que se dedicaram às seções especíHcas e às resenhas. O livro está 
dividido em três seções, na primeira há textos que falam de parte do grupo dos 
primeiros diretores: Francisco Morel, Isaac Epstein, Edvaldo Pereira Lima, José 
Manuel Morán Costas, Miguel Rocha, Antonius Jack Vargas Escobar e Carlos 
Eduardo Lins da Silva. Na segunda são encontrados os que participaram da pri-
meira diretoria e que se tornaram presidentes da INTERCOM: José Marques 
de Melo, Gaudêncio Torquato, Anamaria Fadul e José Salvador Faro. Na últi-
ma seção encontram-se os ex-presidentes: Margarida Kunsch, Cicilia Peruzzo, 
Adolpho Queiroz, Manuel Carlos Chaparro, VirgíniaSonia Virgínia Moreira e 
Maria Immacolata Vassalo de Lopes.

Os leitores encontrarão um breve perHl de cada ex-diretor e/ou ex-presidente 
e, em seguida, textos que mostram as contribuições bibliográHcas deles comen-
tadas por pesquisadores de todo o Brasil. Poderão conhecer os primeiros diri-
gentes da INTERCOM através de artigos que contam a vida e as ideias deles.

Agradecemos a todos que aceitaram participar deste livro. E, nominalmente, 
lembrar do professor Marques de Melo que sempre esteve conosco, nos ajudan-
do na organização e corrigindo eventuais falhas. Como resultado do caminho 
por ele sugerido, esta obra conseguiu mostrar o  sentido de campo cientíHco 
que a INTERCOM lidera, por meio dos sujeitos aqui revelados no conjunto 
de uma seleção nacional. Uma tarefa desaHadora e indispensável quando se tem 
a necessidade de articular talentos individuais em busca de objetivos comuns. 
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Saga dos jovens pesquisadores que resga-
taram a Fortuna Crítica dos primeiros di-
retores e ex-presidentes da INTERCOM

Tyciane Cronemberger Viana Vaz1

Foi como um desaHo que um grupo de jovens pesquisadores 
recebeu o convite de resgatar a Fortuna Crítica dos primeiros 
diretores e ex-presidentes da INTERCOM. Desde o início 
sabíamos que não ia ser uma tarefa fácil. Partimos de projeto 
grandioso com propósito de reunir em uma única obra o pen-
samento comunicacional de vários personagens, que mesmo 
tendo um ponto em comum, a participação no processo de 
nascimento e consolidação da INTERCOM, cada um traçou 
sua própria história, com diferentes pontos de vista e legados.
As primeiras ideias para o projeto surgiram no Hnal do ano 
de 2012. O desaHo foi aceito e o trabalho iniciou no ano de 
2013. Os pesquisadores teriam que inventariar a produção 
acadêmica dos fundadores e ex-presidentes da INTERCOM, 
com o objetivo de escrever uma obra para as novas gerações 
com referências biográHcas e bibliográHcas dos autores, per-
mitindo assim, maior conhecimento sobre suas ideias.
Estimulados pelo entusiasmo do professor José Marques de 
Melo, o grupo de pesquisadores se organizou para fazer valer 
o projeto, tornando possível essa publicação. Nesta apresen-

1. Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP) e jornalista da Câmara Municipal de Gua-
rulhos (CMG).
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tação, não dá para nomear como gostaríamos e de forma merecida todos “solda-
dos do exército” que foram convocados para essa missão. Até mesmo porque o 
pequeno grupo de jovens pesquisadores cresceu e contou com muitos colabora-
dores voluntários para a construção de cada página dessa obra.

Queremos de forma especial destacar algumas participações que foram es-
senciais para a Hnalização dessa tarefa. Foi com veemência que o jovem Iury 
Aragão organizou o exército, participando desde o início do projeto até a parte 
Hnal da edição. Além disso, coordenou a Fortuna Crítica de José Marques de 
Melo, publicada em três volumes, em 2013, pela INTERCOM.

Sabemos também que foi com dedicação que Roseméri Laurindo inventa-
riou a produção de Francisco Morel; Virgínia Salomão coordenou a Fortuna 
Crítica de Anamaria Fadul; Mônica Martinez catalogou a produção de Edvaldo 
Pereira Lima; a Arquimedes Pessoni coube a produção de Isaac Epstein; a Rose 
Vidal os trabalhos de Gaudêncio Torquato; a Marli dos Santos, de Manuel Car-
los Chaparro; a Doris Fagundes Haussen, de Sonia Virgínia Moreira; a Orlando 
Berti, de Cicília Peruzzo. Esses e os demais coordenadores foram verdadeiros 
caçadores de Fortunas Críticas. 

Também não podemos deixar de mencionar o empenho dos autores dos 
textos críticos, que souberam analisar e sintetizar as obras. Por Hm, vale ressaltar 
a participação dos autores biografados no processo de planejamento e produção. 
Muitos participaram de perto da execução da obra, colaborando em diversas fa-
ses do trabalho, apontando caminhos e soluções para os percalços que surgiram.

Não podemos dizer que é o Hm de uma saga, porque a determinação em 
busca de respostas segue com o grupo de pesquisadores que construiu essa obra. 
Mas podemos considerar que o desaHo que nos foi proposto foi cumprido e o 
resultado é esse livro que você tem em mãos.
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Publicidade mais digna com
mais afetividade

Roseméri Laurindo1

Ao maior entusiasta da intelectualidade comunicacional 
brasileira, José Marques de Melo, certo dia perguntei: qual 
foi o primeiro doutor em Publicidade no Brasil? Estava certa 
de que ele saberia, mas como já me acostumara com seu 
jeito heurístico, conformei-me ao ouvir que ele iria pesqui-
sar sobre o assunto. Não juntei as peças quando mais tarde 
encomendou-me um perHl de um dos fundadores da IN-
TERCOM, Francisco Rocha Morel. Assim, consegui reu-
nir dados suHcientes para responder, hoje, por mim mesma: 
pioneiro dentre os estudiosos que pavimentaram com a IN-
TERCOM a estrada brasileira para os estudos especíHcos em 
Comunicação, Francisco Morel foi o primeiro proHssional 
publicitário na sociedade cientíHca nacional, que só não ob-
teve o título de Doutor em Publicidade por dois motivos: 
1) até hoje (2013) não há Doutorado em Publicidade no 
Brasil, 2) ele partiu precocemente, aos 57 anos, em 19 de 
fevereiro de 1984, menos de dois anos depois de receber o 
título de Mestre. 

1. Pós-Doutoranda em Comunicação (2012-2014), com bolsa do 
CNPq. Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa. Mestre pela UFBa e jornalista pela UFSC. Pro-
fessora na Universidade Regional de Blumenau.

1.1
MOREL
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É preciso não só render homenagem ao mestre Francisco Rocha Morel como 
publicitário, mas retomar sua produção intelectual e situá-la no rol de textos 
fundamentais, apesar de pouco conhecidos. Com licença aos publicitários que 
se doutoraram em várias áreas, inclusive Comunicação, é importante destacar 
que com a dissertação O anúncio da notícia - contribuição para uma retórica do 
discurso jornalístico apresentada no Mestrado em Ciências da Comunicação na 
ECA-USP, em 1982, ele produziu o que se espera de um doutor até os dias atu-
ais: uma tese. Não obstante o título do trabalho pareça limitar-se ao jornalismo, 
na verdade é um estudo de quem dominava com excelência os meandros da 
linguagem persuasiva, essência da publicidade e propaganda, assunto que Morel 
põe em diálogo com o jornalismo.

  O destino vai conduzindo as heranças. Um ano depois da tese, Morel 
concluiu orientação do formando em Publicidade e Propaganda da USP, João 
Luiz Anzanello Carrascoza, expoente da pesquisa cientíHca sobre Publicidade 
no cenário brasileiro do século XXI. Carrascoza é professor na USP e no Pro-
grama de Pós Graduação em Mídia e Consumo da ESPM-SP. Orientado por 
Morel, escreveu a monograHa Publicidade: o falso valor de uso, em 1983.

 Trinta anos depois Carrascoza, em depoimento especial que nos foi 
dado para a redação do presente artigo, diz o seguinte: “ele foi determinante 
para que nós, seus alunos de redação publicitária na época, compreendêsse-
mos as interfaces existentes entre a publicidade e a literatura”. O ex-orientando 
confere a Morel o aprendizado que conquistou sobre texto publicitário, com a 
certeza de que “sem um domínio sólido da língua, não é possível construir nar-
rativas marcárias”. Tem memória das práticas e dinâmicas criativas do professor, 
que “chamava sempre atenção para a adequação, a ética e o lado humanista da 
comunicação”.

 Morel foi pioneiro na transposição da semiologia para o estudo da pro-
paganda, segundo Carrascoza, que estudou com ele os fundamentos teóricos de 
Barthes, Péninou e Durand. Perguntado sobre as lições do mestre que se conec-
tam com os desaHos de hoje, responde que a contribuição mais expressiva está 
na “consonância visceral com a contemporaneidade, de insistir na necessidade 
de explorarmos o estrato afetivo nas criações publicitárias, ou seja, nas narrati-
vas, nos episódios extraídos do cotidiano”. Observa que a “hoje tão celebrada 
estratégia de storytelling já era estimulada por ele nos anos 1980”.

 Como desejava ser redator de propaganda, Carrascoza aproximou-se do 
professor para se aprimorar na arte literária, “dois rios nos quais ele havia muito 
deslizava”. Em função da orientação do TCC, encontravam-se algumas vezes no 
escritório do publicitário: “conversar com Morel sobre literatura, e ouvir as suas 
histórias, foram bônus preciosos que ganhei e dos quais nunca me esquecerei”. 
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Recebeu incentivos quando mostrou os primeiros contos ao professor, incitado 
por “seu bom-humor, sua generosidade e sua paciência” que “eram como o sol, 
diário e forte, naqueles tempos de crítica pesada à publicidade”. Ele aprendeu 
com Morel que a proHssão de publicitário “é uma proHssão digna, relevante para 
a vida social e o desenvolvimento econômico do país, e que mais digna se aberta 
aos afetos, à proximidade com o público pela via dos sentimentos”.

 

Do Ceará para São Paulo

Nascido no Ceará, Francisco Rocha Morel migrou para o Sul nos anos 40. 
Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-SP, em 1954, curso que 
o qualiHcou para mais tarde elaborar o primeiro estatuto da Sociedade Brasi-
leira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação (INTERCOM), da qual 
foi sócio-fundador em 1977, tendo assinado a ata inaugural como membro da 
primeira diretoria. 

O gosto pelas letras já era do pai, Pedro Morel, guarda-livros cearense que 
morou também em Belém, escreveu contos e poemas em vários jornais da épo-
ca, tendo morrido em novembro do ano em que o Hlho nasceu (no dia 25 
fevereiro de 1927, embora os documentos indiquem o mês de junho). A mãe 
Hcou com os cinco Hlhos no município de Camocim, região portuária no Ce-
ará. Com a morte do marido, encaminhou os Hlhos para o seminário, onde a 
formação acadêmica era sólida e sem custo. Francisco partiu para Santos, no 
litoral paulista, atrás do tio Vicente, que era despachante aduaneiro. 

Deu aulas de Francês, História, Português, GeograHa, como atesta registro 
em carteira de professor de 1953. Teve quatro Hlhos: três mulheres do primeiro 
casamento e um homem do segundo. O rapaz, Pedro Francisco Pires Morel, 
tinha 18 anos quando o pai morreu. Em entrevista concedida em 2013, para 
este perHl sobre o pai, Pedro Morel, agora com 48 anos, recorda de uma frase 
que ouvia do progenitor: “o Ceará é o melhor lugar do mundo para você nascer, 
e sentir saudades”. 

O apreço do nordestino pela formação clássica direcionou os caminhos do 
Hlho que na adolescência jogava futebol de salão no Palmeiras e tinha intenção 
de cursar Educação Física. Mas numa conversa dentro de um táxi o pai foi in-
cisivo: “se você jogar bem mesmo, será jogador independente de faculdade, veja 
o caso de Sócrates”. A advocacia foi a opção para quem não tinha interesse em 
outros cursos tradicionais e também a mesma formação do pai.

Pedro presenciou o relacionamento do pai com proHssionais que se torna-
ram expoentes como o ex-Ministro do Trabalho Almir Pazianotto, e o ex-sócio 
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Célio Benevides de Carvalho. O falecimento de Francisco Morel deu-se um dia 
antes da primeira aula de Pedro na Faculdade de Direito. Tornou-se estagiário 
dos estagiários do pai. “Ele não era um cara de falar em morte, era super alto 
astral, mas quando passei no vestibular me disse: agora já posso ir tranquilo 
porque você está encaminhado”, relembra. Tinha passado na PUC, Mackenzie 
e FMU mas Francisco insistiu na matrícula na FMU. Pedro se chateou porque 
as outras instituições eram mais renomadas e, aHnal, o publicitário tinha sido 
acadêmico de Direito da PUC. Mais tarde entendeu, ao saber que Francisco 
Morel escondia uma doença e procurou então garantir o futuro do Hlho com 
uma bolsa integral de estudos, sem a qual não haveria condições de continuar 
numa universidade paga, na ausência do pai.

Francisco Morel foi advogado, publicitário, escritor e professor. Deixou uma 
pequena obra escrita (em quantidade) mas cujo teor merece ser estudado com 
atenção pelas gerações atuais de publicitários, sobretudo em tempos em que 
aparecem os primeiros cursos de pós-graduação stricto sensu para a especificidade 
da área. Deu aulas na USP, Mackenzie, Fiam, Ibero Americana, Anhembi Morum-
bi. Na década de 60 foi assessor da gráfica Corona. Aos 40 anos, como publicitário e 
advogado Morel ingressou na Escola de Comunicação da USP. Atuava como publi-
citário desde o início da década de 60. Teve sua agência, a Head Line. 

Em 1964, como homenagem ao 25º aniversário da Associação Paulista de 
Propaganda, o livro Depois das Seis foi organizado com contos de escritores-
-publicitários. Morel já estava entre os 21 selecionados e participou da coletâ-
nea com seu conto Queijos, ao lado de Benedito Ruy Barbosa, João Antonio, 
Marcos Rey, Orígenes Lessa, entre outros. Na época já tinha um livro individual 
intitulado O Intérprete. No campo da Hcção foi publicada a obra póstuma Zé 
Bento e Outros Cabras.

Na USP

Em 1967, ano do primeiro vestibular na recém-criada Escola de Comunica-
ções Culturais, Francisco Morel recebeu convite do diretor Júlio Garcia More-
jón, que precisava de um assessor com perHl empreendedor. Em pouco tempo 
a amizade com os acadêmicos uspianos nordestinos José Marques de Melo e 
Gaudêncio Torquato conduziu-o a novos desaHos. Na condição de professor, 
em 1970 dedica-se ao Departamento de Editoração e Jornalismo e leciona na 
disciplina Processos de Impressão. É reconhecido como patrono da GráHca da 
ECA-USP. A experiência com propaganda fazia diferença na estética do que 
produzia e ensinava na editora laboratório Com-Arte.
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O Hlho, Pedro, fala com orgulho, em entrevista para esta coletânea, do pro-
fessor não convencional, que se preocupava com a cultura dos alunos: “ele sem-
pre dizia que não adiantava a pessoa ter conhecimento técnico – que na época 
dizia-se daqueles que apenas preenchiam laudas – se não soubesse escrever e 
interpretar textos e por isso levava letras de Caetano, Chico, Vinicius, Gil. Hoje 
em dia são artistas cultuados mas na época os intelectuais não levavam a MPB 
para sala”. Sua casa era visitada por muitos estudantes em encontros boêmios, 
nos quais Morel gostava de cantar e recitar poemas.

Formação do Publicitário

Um tom ainda mais proHssional Morel conduziu a partir de 1972 na funda-
ção do curso de Publicidade e Propaganda das Faculdades Integradas Alcântara 
Machado (Fiam). Lá Hrmou parceria com Raul Fonseca e Silva, com quem 
abriu uma agência de Publicidade e deixou parâmetros para o ensino superior. 
Morel e Fonseca (1979) elaboraram suportes teóricos, com esquemas gráHcos, 
para formulação do currículo do curso, iniciando pela reGexão quanto à ideolo-
gia e o sistema produtivo da sociedade.

Ao escrever sobre a “Formação do Publicitário” os dois autores analisaram os 
meios de comunicação como veículos da ideologia dominante e propugnavam 
uma consciência crítica dos proHssionais a partir de bases da Sociologia, Antro-
pologia Cultural, Psicologia Social, Cultura Brasileira e suportes instrumentais 
através de disciplinas como Economia, Estatística, Pesquisa Social em Comuni-
cação. Complementavam com a capacitação metodológica proporcionada pela 
FilosoHa, História Geral do Pensamento e Teoria do Conhecimento.

Seu aprofundamento acadêmico não bastava perante as diretrizes vigentes na 
USP, que exigiam maior titulação. Assim, elaborou teoricamente formulações 
ao longo dos anos em que foi professor e escreveu a partir de 1977 as ideias pró-
prias que desembocaram na dissertação defendida em 1983. Entrou no Mestra-
do para continuar dando aulas, mas não descuidou de contribuir com reGexões 
originais, com uma abordagem sobre publicidade e propaganda para além dos 
ditames conjunturais da economia de mercado e dos padrões literários. Vincula-
-se ao sentido da Publicidade como comunicação persuasiva.

A fecundidade da proposta de Morel vale a pena ser retomada em tempos 
nos quais as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de PP voltam a ser 
debatidas, de modo a completar-se o panorama histórico da inserção da propa-
ganda no ensino brasileiro. A vertente metodológica de Morel fora ressaltada 
em 1978 por José Marques de Melo num ciclo de estudos realizado em Santos, 
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como ele resumiu ao escrever em 1984, após a morte do publicitário. Nutriram 
uma amizade de 15 anos e neste período a dedicação de Morel à INTERCOM 
deixou marcas:

Durante minha primeira gestão como presidente da Intercom senti segu-
rança e tranquilidade tendo Chico Morel integrando o Conselho Fiscal. 
Não apenas pela sua habilidade na condução das questões contábeis e 
jurídicas, mas também seu discernimento político e intelectual. [...] Sua 
intervenção em várias das nossas reuniões de estudos na Rua Augusta 
era sempre polêmica. Morel tinha um temperamento desassombrado e 
uma inclinação forte para o pragmatismo. E dessas virtudes ele retirava 
a inspiração para questionar muitas das teses expostas por colegas mais 
afeitos ao verniz da academia. Suscitava inesgotáveis controvérsias e pro-
vocava perplexidades que impunham o silêncio a alguns associados, mais 
propensos ao exercício do monólogo do que à criatividade do diálogo. 
(MARQUES DE MELO, 1984, p. 17)

Ao lembrar do amigo durante almoço em restaurante perto da Avenida Pau-
lista, em 25 de janeiro de 2013, aniversário de 459 anos de São Paulo, Marques 
de Melo relatou experiências partilhadas com ele em São Paulo, num testemu-
nho sobre a intensa dedicação de Morel à vida. Na paulicéia de 1967 conhece-
ram-se e desde então “cultivamos uma amizade inabalável. Chico foi um amigo 
naquela dimensão nordestina de camaradagem”. 

No livro A USP e a invenção da propaganda – 40 anos depois (AQUINO, 
2010), a presença de Morel na academia é registrada por Marques de Melo ao 
lembrar como a ausência dos conhecimentos sobre publicidade constituía lacuna nos 
primórdios da Escola de Comunicação e Artes da USP, sem profissionais do campo 
da Propaganda. O curso da USP inicia em 1972 com ênfase da área de Letras.

[...] Morel [que foi contratado como publicitário para divulgação insti-
tucional da escola] notou a ausência inaceitável da propaganda entre os 
cursos de graduação da ECA, sensibilizando nosso primeiro diretor, Julio 
Garcia Morejón, para corrigir essa distorção. Mas a renúncia intempes-
tiva de Morejón, na crise estudantil que prenunciou a rebelião de 1968, 
vai retardar a iniciativa. Ela somente foi implementada pelo seu sucessor, 
Antonio Guimarães Ferri, membro inGuente nas instâncias decisórias, 
responsável pela aprovação dessa carreira em 1970. Assim sendo, coube 
a Francisco Morel o mérito de introduzir a Propaganda no universo dos 
cursos de graduação da USP, vindo ele próprio a lecionar no novo curso, 
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quando inaugurado em 1972. Trata-se de episódio certamente não regis-
trado na memória oHcial do curso, mas do qual fui testemunha ocular, 
dele dando constância como fonte para os futuros historiadores da nossa 
escola. (MARQUES DE MELO, 2010, p. 56)

Nas Faculdades Integradas Alcântara Machado o encontro com Raul Fonse-
ca Silva possibilitou novos desaHos, início de um relacionamento profícuo para 
o ensino de Publicidade e Propaganda. O colega lembra que estava ensinando 
técnicas de desenho e pintura no dia em que se viram pela primeira vez:

Estatura mediana, simpático, um pouco calvo, tirou os óculos e com 
aquele sotaque cearense, voz forte, muito bravo, sem ao menos me co-
nhecer foi dando bronca: “mestre, tá errado, não é isso que você tem que 
fazer na aula. A coisa é simples: eu trabalho com os alunos produzindo 
texto, aí eles vão para a tua aula e ilustram os anúncios que criam comi-
go. [...] Eu Hquei um pouco desconcertado porque já tinha combinado o 
curso com os alunos, mas o Morel parecia diretor da Faculdade, ou chefe 
de departamento, ou chefe de alguma coisa (mais tarde descobri que ele 
não cheHava e jamais desejou cheHar coisa alguma) e eu achei melhor 
trabalhar de acordo com sua proposta. Pelo menos o Morel era a primei-
ra pessoa que eu encontrava na Faculdade que parecia entender alguma 
coisa do curso. (SILVA, 1984, p. 21)

Para Silva, as modiHcações introduzidas foram revolucionárias e nos dez 
anos de trabalho conjunto transformaram o curso da Fiam “a partir de 1976, 
num dos melhores de São Paulo” (1984, p. 21). A disciplina Técnica de Comu-
nicação em PP passou a ser ministrada pelos dois, “aula a quatro mãos”, como 
deHnia. A matéria era como uma agência experimental. Anteciparam em 1976 
a exigência posterior do Conselho Federal de Educação “e os alunos passaram a 
trabalhar como se trabalha dentro da agência proHssional: executando campa-
nhas publicitárias e trabalhando em duplas de criação” (SILVA, p. 22)

Quanto à presença de Morel na Fiam, Feliciano (2007, p.57) aHrma que 
“a própria Hsionomia tomada pela instituição, quando surgiu no Jabaquara, 
valeu-se da sua inspiração” pois os dirigentes conHaram a Morel diretrizes e as-
sim surgiu uma “escola moderna, bem equipada tecnicamente e dotada de um 
corpo docente da melhor qualidade”, embora mais tarde os rumos desvirtuaram 
o projeto.

Marques de Melo tinha acompanhado de perto a parceria fértil de Morel e 
o professor de artes gráHcas Helcio Deslandes. Ambos vinham de experiência 
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proHssional no campo publicitário, Deslandes com atuação na “Starlight Pro-
paganda (1951-60), Standard Propaganda, McCann Erickson, de Belo Hori-
zonte, no Serviço de Imprensa e Propaganda do Governo de Minas Gerais, na 
diagramação do Jornal do Brasil (RJ), na Editora Bloch, além de ter executado 
projetos como arquiteto e como designer nos Estados Unidos”. (PORTAL..., 
2013, online)

É importante que se ressalte que o trabalho de Francisco Morel não é 
panGetário, é cientíHco, e como tal estrutura-se para provar a hipótese 
levantada sobre esta interface jornalismo/publicidade. Além disso, o seu 
domínio sobre a prática publicitária lhe permitiu vislumbrar esta realida-
de, estabelecendo uma análise do discurso jornalístico que transcendeu 
o, até então corrente, modelo analítico baseado unicamente no texto 
escrito. (MENDES JUNIOR, [s.d], online)

Morel percebia como a inserção das marcas, da cultura publicitária, inter-
feria no jornalismo e levantava a necessidade de análise das edições de jornal a 
partir dos códigos provenientes da morfologia proveniente desta cultura. 

Notícia com Tratamento de Anúncio

O publicitário Francisco Rocha Morel analisou a semelhança entre alguns 
tipos de notícia e a estrutura dos anúncios. É o olhar de um experiente pu-
blicitário sobre as capas do Jornal da Tarde do início da década de 80. Para 
o estudo, o mestrando baseou-se em métodos e enfoques epistemológicos de 
linguística e semiologia. A contribuição demonstra que da sistematização clás-
sica de Aristóteles para a comunicação humana até o século XX houve avanços 
para se pensar esse processo através da mídia, de modo a exigir maior entendi-
mento sobre o macro sistema. Assim, discute as mensagens publicitárias como 
estruturas retóricas condutoras de ideologia social que, entendia, eram vistas 
sob miopia, numa “dicotomia clássica entre ‘conteúdo’ e ‘forma’, privilegiando 
absolutamente o código linguístico, como se as formas, dimensões, alterações 
dos caracteres tipológicos, ou as diagramações especiais de espaços e, principal-
mente o tratamento retórico das fotos não tivessem signiHcação”.

A análise desses códigos - cromático, tipográHco, fotográHco e morfoló-
gico - nas edições do “Jornal da Tarde”, utilizadas como objeto de pes-
quisa, aliada a observação da construção e ocupação espacial dentro das 
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páginas, servirá como elemento de comprovação de o quanto o noticiário 
jornalístico recebe tratamento de anúncio. (MENDES JUNIOR, [s.d], 
online)

A observação dos códigos deve estar imbrincada na estrutura de uma men-
sagem de comunicação, defendia Morel. Os postulados oriundos da Publicida-
de, os quais dominava na teoria e na prática, forneciam-lhe argumentos para 
questionar alguns limites da abordagem acadêmica a respeito da informação 
jornalística.

O publicitário colocou jornalismo e publicidade sob tensão, de forma ino-
vadora. E é com base nos procedimentos analíticos aplicados ao processo comu-
nicativo persuasivo que ele encontra a possibilidade de dimensionar ideologi-
camente o jornalismo. Isso porque o anúncio apresenta um “descompromisso 
ético com a ‘verdade’”, e por essa razão, segundo Morel, teriam se desenvolvido 
com “maior velocidade as possibilidades retóricas dos códigos visuais e sua força 
de inGuenciar e atrair audiências”. (MOREL, 2007, p. 63)

Para uma sistematização da leitura dos códigos visuais do jornalismo, o pu-
blicitário enfatizava a morfologia, sintaxe, retórica, devido às mensagens super-
postas, das quais sem exame não se alcança a complexidade da montagem à qual 
são submetidas. Vela a pena serem difundidos dois postulados da tese de Morel:

1. A existência, na linguagem jornalística (como sistema semiótico), de 
uma pluralidade de sistemas (linguagens) diferentes em sua estruturação;

2. A contaminação de uma dessas sublinguagens jornalísticas [ele 
referia-se às imagens audiovisuais que exibem Hguras físicas e, por 
exemplo o universo gestual ] pela linguagem publicitária, formando 
uma categoria de discurso híbrido (publicitário/jornalístico ou jor-
nalístico/publicitário), que se poderia denominar ‘notícia/anúncio’ 
ou anúncio/notícia.

Humildade

Profundo e humilde, assim era o publicitário que deixou o Nordeste e em 
sua terra era tratado como celebridade cujas opiniões sobre o cotidiano ganha-
vam as páginas de jornais, como se vê no Correio do Ceará de 1957: gostos de 
Morel – vida, família, amigos, bate-papo, viajar, Ceará, Cabucim, ler, teatro, 
cinema, gente, samba, falar da vida alheia, boa casa; já o que não gostava – dor-
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mir, ignorância, música caipira, bolero, tango, agouro, emprego, formalismo, 
compromisso, regras, transporte coletivo, gente valente, muriçoca, heroísmo.

“A loucura é condição humana, varia o grau”, sentenciava. Deliciava-se em 
cantar, era desregrado na alimentação, embora frequentasse bons restaurantes, 
dormia pouco, recebia muitos alunos em casa. Vinicius, Drummond, Bandeira 
eram leituras recorrentes nos encontros. Costumava dizer que seu recorde sem 
beber eram oito horas dormindo. Fumava muito. Hábitos que devem ter acele-
rado sua partida precoce.

Morel viveu a publicidade na veia, a publicidade criativa, vinda das artes, da vida.
Na busca de referenciais sobre a obra de Francisco Morel encontrei uma 

carta que ele escreveu a propósito do livro A Serpente, de Luiz Beltrão, dirigida 
a este que foi primeiro Doutor em Comunicação no Brasil. Pela relação que ele 
fazia entre arte e ciência, acho importante apresentar a carta, com a esperança 
de assim estar honrando o grande homem que foi Francisco Morel, dando a 
conhecer um texto inédito disponibilizado pelo Hlho:

Beltrão,

Esta fala é uma purgação. Uma velha dívida.
Não para contigo que é homem sábio, portanto perdoador.
Dívida para comigo – e isto eu sei que sabes –
que, perdido na voragem do serpenteio, não sei por quê veredas,
não tive oportunidade, ou alento, ou coragem, ou vontade,
ou consciência de necessidade, ou qualquer coisa
que me fizesse cumpri-la.

Porém, mesmo sem escrever sobre ela, a Serpente marcou-me
(com seus carinhos, atalhos e emboscadas) e me abriu
a porta da tua grande obra:

Não apenas composta pelo acervo de pesquisas científicas
ou de exemplares manuais de orientação técnica:
Algo além até de teus ensaios pioneiros de meditação teórica
sobre cultura brasileira e comunicação social,
pois tudo isto era veículo muito restrito para extravasar
teu poder de intuir processos,
a força de criação e amor de tua grande alma:
a poética – condutora de tua formação humanística.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   40 15/10/14   21:33



41F!"#$%&$' M'!()

E hoje, nesta homenagem de teus amigos e discípulos do
Brasil inteiro – onde me introduzo tardia mas felizmente – 
encontrei a oportunidade de te dizer alguma coisa sobre
o poema da Serpente.
Nada de crítica, formalismo teórico ou coisa do gênero.
Uma simples mas profunda impressão de leitura, 
expressa em síntese:

Impossível é escapar à sensação de existir:
Há sempre sons e ruídos penetrados por clarões
contra um fundo imenso e indefinido:
E há amor e paz, descoberta e harmonias de sons e cores.
E tramas e enredos e enlevos
que levam a traições insuspeitadas.

Também, por consequência, há paraísos perdidos e trabalhos
ganhos com suor e lágrimas de caminhadas íngremes,
inglórias e gloriosas contra cataclismas e maremotos.

E há momentos de apascento e paz e sacrifícios
nos ciclos complexos das relações tribais.

Depois, ou antes, ou sempre, peregrinações de transas
E alianças puras e expúrias...

E eis que estamos todos – de repente – em agitada perambulação
pelo planeta convulso, sob o controle dos painéis da Torre.

E os sistemas nos conduzem na voragem entrópica,
repetindo os primitivos ciclos de cataclismas,
buscando formação de ilhas verdadeiras ou ilusórias,
mas salvadoras!
São os atalhos cibernéticos da Serpente que se move no caos
em dimensão eterna, sem tempo, sem espaço,
sem quaisquer limites – que isto não existe.

Porque os Atos Comunicativos (únicos atores reais na
Epopeia da Serpente) são como varinhas de condão que con-
formam e transformam tudo:
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O criador é coisa criada; o novo é velho e o velho se re-
nova; a vida é poeira e o pó se vivifica, sob a ação poética
dos códigos.

Teoria da Genialidade

Pessoas como Francisco da Rocha Morel revelam que a dimensão universal 
da ciência depende da valorização de um conjunto de conhecimentos entre-
laçados com a arte. A energia espiritual que libertam explica porque recebem 
considerações especiais por onde passam. No Jornal Procultura, do município 
paulista Santa Isabel, na edição 14, de novembro/dezembro de 1983, lê-se um 
texto a respeito do livro Estrutura da Mente: Teoria das Inteligências Múltiplas, 
de Howard Gardner, estadunidense de Harvard. Ele justiHcava uma teoria da 
genialidade a partir da “complexa mistura formada pela percepção, análise e 
compreensão de informações recebidas”. E a matéria de capa do jornal paulista 
difunde a teoria com exemplos de personalidades como Ruy Barbosa, João Ca-
bral de Melo Neto, Olavo Bilac e Francisco da Rocha Morel.
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Um percurso interdisciplinar

Arquimedes Pessoni1

Isaac Epstein nasceu em São Paulo, em 26 de abril de 1926, 
Hlho de Morris e Dora Epstein. Graduou-se em Engenharia 
Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
em 1950, e durante 13 anos trabalhou na área da construção 
civil. Na área da engenharia civil Epstein dirigiu como enge-
nheiro residente algumas obras importantes governamentais 
e privadas, entre elas o Aeroporto de Viracopos (Campinas), 
Secretaria da Fazenda de São Paulo, Estádio do Guarany FC 
e Palácio da Justiça de Campinas. 
Em 1963, preocupado com a questão de falta de moradias 
para a população de baixa renda, resolveu especializar-se em 
“Técnicas Modernas de Construção” mediante uma bolsa de 
estudos concedida pelo governo francês no programa da AS-
TEF na França. Percebeu durante os cursos que lhe foram 
oferecidos que a carência de habitações populares no Brasil, 
mais do que um problema de tecnologia era uma questão 
econômico-social uma vez que a renda média do trabalhador 
brasileiro não lhe permitia reservar entre 17% a 19% de seu 

1. Mestre e Doutor em Comunicação Social pela Universidade Me-
todista de São Paulo. Docente do Mestrado em Comunicação da 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). E-mail: 
pessoni@uscs.edu.br 

2.1
EPSTEIN

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   47 15/10/14   21:33



48 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

salário (taxa considerada adequada pelo sistema francês) para amortizar uma 
habitação popular em 30 anos. Em suma, o buraco era mais embaixo, onde o 
nó estava instalado: na distribuição iníqua da renda do brasileiro.

Em 1968 Isaac Epstein voltou novamente à universidade, agora não mais 
como aluno, mas como professor. Ingressou na então recém-iniciada Faculdade 
de Comunicação Social e Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Pente-
ado (FAAP), como titular das disciplinas “Teoria da Informação” e “Teoria da 
Comunicação”. Permaneceu naquela instituição até 1986, chegando a cheHar 
o Departamento de Comunicação Social da referida faculdade. Enquanto le-
cionava na FAAP voltou para os bancos da universidade, agora na Faculdade 
de FilosoHa, Ciências e Letras da USP onde, em 1983 obteve seu título de 
mestre em FilosoHa com o trabalho Subdeterminação das Revoluções Científicas. 
Sua dissertação acabaria sendo premiada, em 1985 como a melhor dissertação 
do ano no Concurso Teses Universitárias promovido pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo. 

À margem da produção acadêmica, construiu em 1963 um engenhoso dis-
positivo denominado “Uma máquina que aprende”, que simulava um sistema 
cibernético, cuja descrição detalhada foi publicada na revista Cibernética I em 
1966 pela Associação Internacional de Cibernética, sediada na cidade de Na-
mur, na Bélgica e transcrito na coletânea Cibernética e Comunicação (Cultrix, 
1972) Esta “máquina” não só jogava como “apreendia” a jogar o popular “Jogo 
da Velha”. Jogando contra um opositor humano, o “aprendizado” consistia em 
tentar aleatoriamente, mas com a mesma probabilidade de ocorrência, cada 
lance entre os lances possíveis, na sequência da partida. Ao Hnal da partida, 
se a máquina ganhava, empatava ou perdia de um opositor humano recebia 
um prêmio ou punição. O prêmio consistia num aumento da probabilidade 
de escolher a sequência de lances que tinham conduzido a vitória, ou ao revés, 
uma diminuição desta probabilidade em caso de derrota. Em caso de empate, as 
probabilidades se mantinham as mesmas.

Em 1977, inspirado pela Teoria das Catástrofes de Rene Jom, construiu 
um dispositivo mecânico, que simulava genericamente a estrutura das rupturas 
em determinados sistemas, e que poderiam ser exempliHcados em estruturas 
físicas, biológicas ou sociais. Este dispositivo, denominado “Simulador de Ca-
tástrofes”, foi exibido na XIV Bienal de São Paulo, ocorrida em 1977 e dedicada 
à “Arte CatastróHca”. 

Em 1986, Isaac dá início ao seu projeto de doutorado, agora em Comunica-
ção, na Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo. 
Seu título de doutor foi obtido em 1991, com a tese intitulada Subsídios para 
uma Gramática do Poder que foi posteriormente (1993) publicada pela editora 
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Ática. Alias “poder” é uma palavra que, lhe deu certa dor de cabeça em maio 
de 1977, quando concedeu uma entrevista à revista IstoÉ, que recebeu o título 
Esquizofrenia do Poder. Na oportunidade, aHrmou que a comunicação gerada 
pelo poder ditatorial governamental então vigente, era patológica e nascia ba-
sicamente de um problema de comunicação inadequada entre povo e poder. 
Esta entrevista o levou a receber uma “visita” de agentes do Serviço Nacional 
de Informações (SNI) que lhe “proporcionaram” um alentado interrogatório. 

Em 1987, Epstein ingressa na Universidade Metodista de São Paulo e passa 
a integrar o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social. Naquela instituição, onde permaneceu até 2009, coordenou a área de 
concentração: “Comunicação CientíHca e Tecnológica”, e também, posterior-
mente, a Linha de Pesquisa da “Comunicação CientíHca da Saúde”. No período 
de 1997/1999 coordenou o projeto Comsalud, sobre a divulgação da saúde na 
mídia, parceria da Universidade Metodista com a Organização Pan-americana 
de Saúde e integrado por universidades de 13 países latino americanos. 

Pensamento Epsteiniano

A trajetória de pesquisador/professor de Isaac Epstein traz em seu DNA a 
inGuência de um sem-número de autores que, dentro do espaço encefálico do 
mestre, cruzando os números, as linhas de pensamento e sua HlosoHa de vida, 
acabaram encontrando solo fértil para prosperar e fazer nascer dali livros, pu-
blicações, eventos, orientações de mestrados e doutorados. A primeira fase de 
Epstein é marcada pelo interesse na Teoria Geral dos Sistemas encarnado no 
então domínio interdisciplinar denominado de Cibernética.  

Ligada mais à área da administração e base para qualquer esquema funcio-
nalista (o funcionalismo só é possível através da teoria dos sistemas), esta teoria 
irá inGuenciar Epstein durante as décadas de 60 e 70, levando-o ao estudo da 
Teoria da Informação e da Cibernética. Seu interesse pelo assunto permite que 
coloque primeiramente os conceitos básicos da Teoria da Informação e indica a 
aplicabilidade à estética, à linguística e à arte. 

InGuenciado, durante as décadas de 60 e 70 pelo funcionalismo, principal-
mente, quanto à corrente da Escola norte-americana, Epstein encontra nessa 
vertente sua atuação acadêmica. No Hnal da década de 70 e início da década de 
80, a crítica social o leva a uma postura ideológica inspirada na Teoria Crítica, 
teoria da sociedade que implica em uma avaliação crítica da própria constru-
ção cientíHca, sofrendo inGuência de Max Horkheimer e Adorno, portanto, 
da Escola de Frankfurt. Mais tarde, inGuenciado pelo francês Louis Althusser 
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(marxismo e estruturalismo), Epstein faz reGexões sobre os aparelhos ideoló-
gicos. Seu livro, a Gramática do Poder, reGete esta fase pela qual passou Isaac 
Epstein. O mestre também simpatizava com os autores Umberto Eco (Trata-
do de Semiótica); Edgar Morin (Totalidade e Autocrítica), Ferdinand Saussure, 
Charles Sanders Pierce, R. Barthes, além de Roman Jakobson (formalista russo) 
e suas seis diferentes funções da linguagem, Gregory Bateson (Teoria Pragmática 
da Comunicação Humana), François Lyotard, Michel Foucault (Microfísica do 
Poder) e vários outros autores.

Entre os temas que Epstein se debruça em sua trajetória acadêmica, desta-
cam-se três campos de abordagem: a sintaxe (estudo do código e das regras de 
combinação de seus elementos para composição das mensagens), a semântica 
(considerações sobre o referente ou signiHcado) e a pragmática (que leva em 
conta os demais componentes e os efeitos do sistema de comunicação - fonte, 
emissor, canal ou receptor) as reGexões sobre linguística, semiologia e semió-
tica. Essas indagações o levam à publicação, em 1987, do livro O Signo, uma 
introdução ao estudo dos signos e à semiótica, atributos dos signos, funções da 
linguagem, e classiHcação dos signos e símbolos. 

Legado Comunicacional

O professor e pesquisador Isaac Epstein apresentou larga produção acadêmica 
na forma de artigos cientíHcos, orientações de mestrado e doutorado, capítulos 
de livros e livros publicados e/ou organizados. Destacamos alguns para comentar 
nesta coletânea que busca inventariar a produção acadêmica da vanguarda da 
INTERCOM, com o propósito de disponibilizar às novas gerações referências 
biográHcas e bibliográHcas que permitam o resgate das ideias do autor.

Cibernética e Comunicação (Org.). São Paulo: Cultrix:
EDUSP, 1973 (241p.).

No início da década de 60 do século XX, Epstein se interessa pela ciência 
da Cibernética, domínio interdisciplinar desenvolvido poucos anos antes pelo 
Hlósofo e matemático Norbert Wiener. Isaac participa dos Congressos Interna-
cionais de Cibernética em 1967 em Namur, Bélgica, e FilosoHa em 1968, em 
Viena. Em 1967 Epstein é convidado pelo professor Vilém Flusser para dar 
um curso de “Teoria de Informação” no IBF (Instituto Brasileiro de FilosoHa) 
e, em 1968, como docente, para lecionar a disciplina “Fundamentos CientíH-
cos da Comunicação” na recém-instalada Faculdade de Comunicação da FAAP 
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(Fundação Armando Alvares Penteado). A coletânea foi organizada nesta época 
e contou com artigos de pesquisadores, vários deles conhecidos internacional-
mente como A.M.Turing (Computadores e Inteligência), A. Moles (Cibernética 
e Ação), W. Ross Ashby (A Variedade indispensável e suas implicações no contro-
le de Sistemas Complexos). M. Maruyama (Metaorganização da Informação), I. 
Epstein (Uma Máquina que apreende), G.Pask, (Princípios de Aprendizagem e de 
Controle), W.Ross Ashby (A aplicação da Cibernética a Psiquiatria), F.M.Reza 
(Introdução à Teoria da Informação) e J. Hyppolite e H. de Campos (Lance de 
Dados de Mallarmé).

Em 1970 Epstein convidou o pesquisador A. Moles para dar um curso in-
trodutório das Ciências da Comunicação na FAAP. Durante sua estadia em 
São Paulo, A.Moles, auxiliado por Isaac Epstein, elaborou um projeto para a 
Faculdade de Comunicação com sugestão dos conteúdos teóricos, laboratórios 
de pesquisa, etc. Este projeto foi doado à FAAP, mas não chegou a ser imple-
mentado por sua diretoria. 

O Signo. São Paulo: Ática, 1991 – Série Princípios (80 p.)

Após alguns anos de militância docente na FAAP lecionando a disciplina de 
“Fundamentos CientíHcos da Comunicação”, transformada pela mudança do 
currículo oHcial em 1980, na disciplina denominada Teoria da Comunicação, 
Epstein escreveu este pequeno livro sobre os signos como livro de texto para 
seus alunos, mas que, por sua organização didática e originalidade na apresen-
tação, teve edições e reimpressões sucessivas chegando a ter 8.000 exemplares 
impressos. É ainda um livro indicado por professores e procurado por estudan-
tes de comunicação. O livro é dividido em 6 capítulos: 1.Signos, veículos de 
variedade; 2.Signos veículos de signiHcado; 3.Algumas caraterísticas dos signos; 
4. As funções da linguagem; 5. As classiHcações dos signos; 6.Os símbolos: um 
vocabulário crítico e a bibliograHa.

Este foi o primeiro livro de Epstein da série Princípios, da editora Ática e 
a semiótica foi a temática escolhida pelo autor. Esta obra de Epstein peca por 
não trazer uma introdução aos capítulos, o que não permite ao leitor uma visão 
panorâmica do que o espera nas 80 páginas seguintes.

De qualquer forma, para quem quer uma visão ampla do campo da semióti-
ca, O Signo, de Epstein, dá conta do recado. Já começa como uma pergunta: “o 
que signiHca dizer que um organismo se comunica com o outro?” (p.6). O sig-
niHcado, o signo, o signiHcante e todos os elementos da semiótica serão explica-
dos no decorrer da obra, trabalhando os supersignos, a articulação dos códigos 
visuais, a questão da denotação e conotação, a função sígnica, os signos naturais 
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e artiHciais, os expressivos, as funções semântica e estética, os signos imotivados 
(arbitrários) e motivados e as funções da linguagem. Aliás, o capítulo quatro, 
que tem como título “As funções da linguagem”, o autor explica os conceitos de 
função fática, as funções de Jacokson, as funções metalinguística e a poética. O 
quinto capítulo é mais denso e o que traz mais o DNA do autor, quando aborda 
a classiHcação dos signos, explicando as teorias de Pierce, Charles Morris, Adam 
SchaK e Umberto Eco, propondo uma tabela comparativa entre os autores, bas-
tante útil ao leitor.

No sexto capítulo, os símbolos são o foco de Epstein, que explicam que eles 
(os símbolos) desempenham um papel importante na vida imaginativa. Segun-
do o autor:

Eles revelam os segredos do inconsciente, conduzem a ação por caminhos 
que às vezes não são perfeitamente claros. A formação, o agenciamento 
e a interpretação dos símbolos interessam a muitas disciplinas: a história 
das civilizações e das religiões, a linguística, a antropologia cultural, a 
crítica de arte, a psicologia profunda, etc.

Nesta parte do livro Epstein esclarece os símbolos e signos, alguns atributos 
dos símbolos e a retórica dos símbolos. Como é de praxe do autor, os dois últi-
mos capítulos do livro são contribuições para quem quer mais informação sobre 
o tema: vocabulário crítico e bibliograHa comentada.

Teoria da Informação. São Paulo: Ática - Série Princípios,
1988 (77 p.)

O livro é dividido em sete tópicos: introdução; comunicação e informação; 
o que é informação; quantiHcação da informação; arte permutacional; vocabu-
lário crítico e bibliograHa comentada.

Na introdução o autor aborda a Teoria da Informação (TI) de Shannon e a 
visão de outros teóricos como Bar Hillel e Ashby, sempre abordando o caráter 
dual da informação:

[...] por um lado, a TI é uma teoria que deHne informação como varie-
dade, cuja quantidade ocorre na desordem ou estado caótico. Por outro, 
a própria percepção, segundo a teoria gestáltica, só é possível na medida 
da emergência de uma forma que, vista à luz dos conceitos de TI, é forma 
justamente porque contém menos variedade e, portanto, menos infor-
mação do que o estado caótico (p.7).
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Epstein acredita que percebemos ou entendemos o mundo quando temos 
informação a respeito dele a partir da redundância, que é a redução dessa in-
formação ou variedade, o que confere uma dimensão mais ampla aos conceitos 
básicos da TI: quantidade de informação, redundância e ruído. Para o autor:

Tais conceitos têm uma signiHcação unívoca quando compreendidos no 
âmbito da TI stricto sensu e admitem nela uma quantiHcação. Quando 
se trata, de estendê-los à comunicação humana em geral, veriHca-se que, 
na variedade dois signos interpretantes ou consciências interpretadoras, 
o que é ruído para um intérprete pode ser informação para outro, e esta 
necessita de redundância para ser apreendida (p.12).

Isaac encerra a introdução aHrmando que o conceito de TI varia para outras 
áreas e dá referências de autores nos segmentos da psicolinguística, economia, 
estética, desenho industrial, comunicação animal, psicologia, biologia e peda-
gogia.

No capítulo dois, o autor utiliza os exemplos do tabuleiro do xadrez, de um 
navio que transmite sua posição no mar e de um cientista que divulga os resulta-
dos de seus experimentos para explicar o que é comunicação e informação. Para 
Epstein, a comunicação envolve o signiHcado ou interpretação das mensagens e 
estas só ganham sentido quando rebatidas a códigos. Já a informação depende 
apenas da variedade ou do número de mensagens possíveis abrangidas pelo có-
digo. Na sequência do capítulo o autor explica os termos código, redundância, 
sintaxe e ruído, amarrando o texto com a fusão dos códigos e a Teoria da Infor-
mação, sobre a informação sobre o sistema sinalizador, o ruído como fator de 
reorganização e o ruído e as teorias cientíHcas.

Epstein, no capítulo três, utiliza os autores Laplace e James Clark Maxwell 
para abordar o conceito de informação, introduzindo fórmulas para conceituar 
a informação no campo da certeza e da incerteza. Nesse sentido, Isaac lembra 
que o discurso cientíHco deve ser carregado de certezas e não de dúvidas e isso 
depende muito das palavras escolhidas para darem sentido único às informa-
ções:

As palavras empregadas pelas ciências podem ser as mesmas da lingua-
gem corrente ou inventam-se palavras novas. Em ambos os casos, toda-
via, seus signiHcados devem ser deHnidos univocamente. É própria da 
atividade cientíHca a deHnição unívoca dos termos utilizados, ao contrá-
rio da obra artística, equívoca ou plurívoca por excelência (p.34).
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No capítulo quatro, Isaac Epstein aborda a quantiHcação da informação e, 
mais uma vez, sua formação em Engenharia se mostra presente na sopa de letras 
e números que o autor organiza tão bem em suas conceituações na área comuni-
cacional. Elencando diversas funções logarítmicas para a composição da medição 
de informação, Isaac atribui a Shannon essa vertente que, para ela, ajudaria a me-
dir a redução de incerteza ou a quantidade de informação. Se não bastasse a dose 
de números e equações que colocam o comunicador a beira da loucura, Epstein 
aprofunda ainda mais os conceitos de redundância e dependência sequencial 
incluindo a chamada Cadeia de Markov que o autor deHne como “processo pro-
babilístico no qual o desenvolvimento futuro depende estatisticamente do estado 
presente e, de modo algum, pela forma com que se chegou a ele” (p.59).

No quinto capítulo, Epstein foca a arte permutacional, aHrmando que a obra de 
arte pode ser vista como uma combinação de um número Hnito de elementos dis-
cretos e expressar-se por uma sequência de algarismos. Nesse âmbito, o autor propõe 
algo inovador, como a visão do engenheiro, Hlósofo e comunicador da obra de arte:

Se dividíssemos um quadro em minúsculos quadradinhos e Hzéssemos 
corresponder a cada um deles certa tonalidade de cor, a informação obti-
da poderia ser codiHcada por um determinado número. Neste exemplo, 
é claro, abstraímos todas as características do quadro, como textura e 
outras, considerando somente a tonalidade de cor (p.66-67).

No sexto e último capítulo, Epstein dá uma grande contribuição denomi-
nada “vocabulário crítico”, em que o autor explica os conceitos utilizados em 
sua obra e que deixam mais claro para o leitor leigo a profundidade dos temas 
abordados por Isaac Epstein.

Cibernética. São Paulo: Ática, 1986 - Série Princípios (88 p.)

DeHnida por Norbert Wiener, em 1948, como um campo de estudos que 
tem como objeto o controle e a comunicação no animal e na máquina, a ciber-
nética é o tema deste livro de Isaac Epstein que faz parte da série Princípios, da 
Editora Ática. Na obra, Epstein lança mais uma vez seu olhar de cientista in-
terdisciplinar, de visão múltipla, sobre o campo da informação, reunindo numa 
obra densa conceitos da comunicação e da matemática para o leitor tentar ter 
uma ideia do que é a cibernética.

O livro é dividido em oito tópicos: introdução; uma disciplina interdiscipli-
nar; sistemas; retroação e homeostase; caixa-negra; inteligência artiHcial; voca-
bulário crítico e bibliograHa comentada.
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Já na introdução, numa frase atribuída a Gordon Pask, Epstein deHne a ci-
bernética como “uma arte, uma tecnologia, uma ciência e uma HlosoHa”. Dada 
a amplitude do tema, o próprio autor faz um alerta de que não haveria espaço 
suHciente para uma visão geral da cibernética: “Antes que uma refeição, este pe-
queno livro deve ser considerado um cardápio de degustação. Aguçar o apetite 
do leitor, indicando-lhe as fontes do alimento sem lhe provocar um fastio ou 
indigestão prematuros, foi a principal intenção do autor” (p.6). 

No primeiro capítulo, Epstein busca na HlosoHa a origem da palavra ciberné-
tica, atribuindo a ela o sentido (segundo Platão) de ser a arte de guiar navios e o 
Estado. O autor discute a questão da eHcácia de uma ação (uma das deHnições 
de cibernética, de CouLgnal, 1964, seria “a arte de tornar a ação eHcaz”) e o 
papel do agente externo nas ações. A partir deste ponto, o autor tenta mostrar o 
papel da cibernética nas mudanças sociais, uma vez que estas acontecem a partir 
da atuação de organizações sociais.

No capítulo seguinte, Epstein evolui para a questão dos sistemas, deHnidos 
por ele como um conjunto de objetos interligados (p.21). O autor justiHca a ex-
plicação ligando-a à citação de Pask (1961) que aHrma que o tema da cibernética 
é como os sistemas se autorregulam, se autorreproduzem, evoluem e aprendem. 
Seu ponto mais relevante é a questão de como os sistemas se auto-organizam. 
Ainda neste capítulo Epstein explica a classiHcação dos sistemas, exempliHcando 
a prática de um sistema no trânsito de veículos em uma metrópole e disserta 
sobre sistemas que se auto-organizam.

O capítulo quatro tem como temática a retroação e a homeostase. A pri-
meira palavra (retroação) foi escolhida por Epstein como sinônimo de feedback, 
que explica que, num sentido genérico, a retroação denota uma parte da saída 
(output) que, na forma de energia ou informação, volta à entrada (input). E dá-
-lhe diagrama para exempliHcar o pensamento do autor... Já o segundo termo 
abordado por Epstein neste capítulo, a homeostase, é explicado na página 44:

A ideia da homeostase é básica em biologia, mas também se aplica a 
outras ciências, como a psicologia, a sociologia, etc. De um modo geral, 
este conceito é importante sempre que os fenômenos estudados passam 
a ser analisados sob uma ótica sistêmica, principalmente quando se trata 
de sistemas complexos, ou extremamente complexos, e que são autorre-
guláveis.

No capítulo seguinte, utilizando os conceitos anteriores, Isaac Epstein eluci-
da o funcionamento das caixas negra e caixa branca para a cibernética. O autor 
lembra que o signiHcado de caixa-negra é o de um sistema no qual se podem 
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introduzir estímulos (inputs), isto é, perturbações conduzidas ao interior do 
mesmo, e observar as que emergem (outputs), mas cujas conexões internas são 
inacessíveis. Já na caixa-branca, ao contrário, é aquela em que se conhecem 
todas as conexões internas, como por exemplo, um motor para um mecânico 
especializado ou um aparelho de rádio para o técnico.

Na última parte da obra, Epstein aborda a inteligência artiHcial, explicando 
a mente matemática e a mente perceptiva, questionando se seria a inteligência 
artiHcial criativa. Uma boa parte do capítulo Epstein dedica à programação de 
jogos, mostrando como exemplo de inteligência artiHcial aplicada.

Uma importante colaboração de Epstein, que anos depois seria ampliada e 
se tornaria base de seu livro 96 Verbetes (2002), é o capítulo 7, denominado “vo-
cabulário crítico”, em que o autor procura deHnir simpliHcadamente diversos 
termos cientíHcos abordados em seu livro.

Revoluções Cientí!cas. São Paulo: Ática, 1988 (144p.) – Trabalho 
premiado no concurso de teses universitárias promovido pela Secretaria da Cul-
tura do Estado de São Paulo, em 1985.

ClassiHcado no segmento da FilosoHa da Ciência, o livro Revoluções Cientí-
Hcas, oriundo de trabalho acadêmico do autor e premiado, é profundo e retrata 
a evolução e o progresso das ciências naturais por meio das revoluções cientí-
Hcas. A obra está dividida no formato de trabalho acadêmico que – além de 
introdução, conclusão e bibliograHa – traz nove capítulos (o movimento pela 
ciência uniHcada; os contextos da justiHcação e da descoberta; ciências idiográ-
Hcas e nomotéticas; insuHciências do contexto da justiHcação; um experimento 
imaginário; a subdeterminação das revoluções cientíHcas; as revoluções de Kuhn 
vistas à luz do contexto da descoberta; a ruína da autonomia do contexto da 
justiHcação e os interstícios da subdeterminação). Com bibliograHa internacio-
nal densa, Epstein discute a questão da ruptura na ciência diante da mudança 
dos paradigmas. Elege Jomas Kuhn como Ho condutor de seu pensamento e 
compara a obra deste pesquisador com os diversos – e diferentes – olhares de 
outros cientistas, acreditando que Kuhn oferece uma visão sistêmica da ciência. 
Epstein justiHca a importância de seu trabalho acadêmico da seguinte forma:

O exame dos cortes, das rupturas e, especiHcamente, das revoluções cien-
tíHcas coloca em xeque a soberania exclusiva do contexto da justiHcação, 
com referência à análise e à comparação entre as teorias. A ideia da re-
levância exclusiva desse contexto e a racionalidade dos procedimentos 
envolvidos (veriHcação, conHrmação e até falsiHcação dogmática) pressu-
põem uma autonomia dos objetos da ciência autonomia esta articulada 

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   56 15/10/14   21:33



57I!""# E$!%&'(

ao não inequívoco com que podem responder às teorias que lhe concer-
nem (p. 140)

Gramática do Poder. São Paulo: Ática, 1993 -
Série Fundamentos (215 p.)

Gramática do Poder: Todo discurso se sustenta em teias invisíveis. No que 
diz respeito ao discurso do poder, a sua eHcácia está justamente naquilo que ele 
oculta. Por esta razão, revelar a sua estrutura signiHca também desvendá-lo ou 
descobri-lo. Nesse sentido, este livro visa buscar os elementos que estruturam os 
códigos do exercício do poder. Ao procurar subsídios para uma “Gramática do 
Poder”, Isaac Epstein explicita as regras desta possibilidade de código que regula 
as relações entre dominantes e dominados. Os primeiros são deHnidos como 
aqueles “agentes do poder”, isto é, os que emitem ordens e têm a capacidade e os 
meios de se fazerem obedecer; Os segundos, ao revés, são os que obedecem ou 
padece as consequências da desobediência, os chamados “pacientes do poder”. 
Tido pelo próprio autor como sua principal contribuição no campo do conheci-
mento, o livro de Isaac Epstein é composto de sete capítulos 1. O que um dia vou 
saber, não sabendo eu já sabia; 2.Cruzamentos interdisciplinares 3. Nascimento 
de uma matriz teórica; 4. Poder de criar um código e poder comandar segundo 
um código estabelecido; 5. Primeiro cruzamento; Códigos fortes e códigos fra-
cos; 6. Segundo cruzamento: algumas veriHcações; 7. Terceiro cruzamento: o po-
der nas organizações, acrescido de bibliograHa, índice onomástico e de assuntos.

Citando Sapir (1927), Epstein inicia o primeiro capítulo – com um título 
bem inquietante – mostrando que “inúmeras atividades nas interações humanas 
operam de acordo com um código elaborado e secreto, que não está escrito em 
parte alguma, conhecido de ninguém, porém compreendido por todos”. Para 
Isaac trata-se da cultura encoberta ou implícita, conceito introduzido na pri-
meira metade do século XX por antropólogos americanos. Nesse foco, a cultura 
ocorre em níveis relatados como aberto e encoberto. Dentro e fora da consci-
ência, explícito e implícito. A estranheza do assunto, que torna o trabalho do 
autor inovador, é explicada por Epstein logo no começo da obra: “De fato, pro-
curamos descrever um código (que não está, ao que saibamos, escrito em parte 
alguma), torná-lo conhecido (uma vez que não é conhecido de ninguém), mas 
que, não obstante, é compreendido por todos” (p.14).

Isaac Epstein relata que a primeira parte do livro é dedicada a explicitar os 
princípios da Gramática e a segunda a mostrar os “outros modos” através dos 
quais se evidencia a sua compreensão. Para Epstein, “estes modos consistem em 
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fragmentos da memória cultural colhidos em vários registros, em características 
de atitudes, valores ou desempenhos das pessoas ou grupos em algumas situ-
ações” (p.15). O autor simpliHca o objetivo de seu livro, aHrmando consistir 
numa formulação de uma “nova” linguagem para o estudo e descrição de alguns 
fenômenos de agenciamento do poder e justiHca:

Esta linguagem é nova porque não está escrita em parte alguma, mas é 
simultaneamente uma linguagem “velha”, porque tem sido efetivamente 
utilizada pelos atores em determinados marcos socioculturais. Em suma, 
a “nova” linguagem formulada nada mais faz do que tornar explícito o 
que há muito está escrito e implícito por um lado, em registros da me-
mória cultural e, por outro, em atitudes e desempenho dos atores.

Segundo o idealizador da Gramática do Poder, esta é constituída pela cons-
trução de determinados conceitos e suas respectivas articulações, enquanto mo-
delo teórico, e pela confrontação deste modelo com certos fenômenos culturais 
que envolvem o agenciamento do poder. Epstein cita alguns pressupostos que 
ele mesmo assume para construir o conceito (p.17):

a) O agenciamento do poder é estudado a partir do objeto “ordem” ou 
“comando” e as entidades mínimas constituintes deste objeto molecular: 
Agente, Paciente, Ordem 1 (Código) e Ordem 2 (Comando propriamen-
te dito).

b) As várias modalidades deste objeto molecular constituem os semas 
fundamentais da linguagem proposta e a partir da qual analisaremos o 
agenciamento do poder.

c) Enquanto linguagem cientíHca, isto é, enquanto metalinguagem empre-
gada para descrever a “linguagem” ou “Gramática do Poder”, são duas 
dimensões sintáticas (relações formais entre os signos) ou semânticas 
(relações entre os signos e os objetos a que são aplicáveis) que assumem 
relevância especial.

d) Enquanto linguagem realmente “falada” pelos atores, agentes e pacientes 
do poder, é sua dimensão pragmática que assume especial importância.

Explicadas as premissas, o autor parte para os conceitos de modos de agen-
ciamento de poder que ele divide em Modo Normal (MN) e Modo Inverso 
(MI). O primeiro (MN) equivale a uma complementaridade (onde há uma 
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relação assimétrica de poder) relativamente estável e o segundo (MI) é aquele 
no qual o Agente é equívoco, ambíguo, seja na edição de normas confusas, seja 
na sucessão de edição e revogação de normas unívocas.

No segundo capítulo da Gramática do Poder, Isaac Epstein parte para a abor-
dagem do conceito de interdisciplinaridade e seus cruzamentos que resultam no 
nascimento de uma matriz teórica. Dessa forma, explica o autor, seu objeto de 
estudo (o agenciamento do poder) é a “ordem” e como as interações sociais que 
envolvem este objeto interceptam contextos pertencentes a várias disciplinas. 
Por ser algo interdisciplinar, Epstein ressalta que este tipo de trabalho implica 
no empréstimo de termos consagrados para novas aplicações e criação de novos 
conceitos e adverte:

Os setores interdisciplinares são, às vezes, “montados” com aparelhos 
conceituais pertencentes a disciplinas distintas. A princípio estes apare-
lhos podem ser instrumentos frágeis, mas que vão se fortalecendo na me-
dida em que se mostram viáveis e férteis. Esta “montagem” caracteriza o 
nascimento de uma nova matriz teórica ou de um novo modelo de pen-
sar a partir do cruzamento de matrizes existentes, porém distintas (p.27).

Nesse composto de cruzamentos, Isaac avalia que o primeiro refere-se a um 
esquema formal que, no trânsito interdisciplinar, adquire signiHcado inespe-
rado, que seria a teoria do duplo vínculo. A mesma é baseada formalmente na 
transposição de um paradoxo semântico para o âmbito da pragmática. O se-
gundo cruzamento, explica o autor, demanda, previamente, uma matização do 
paradoxo pragmático e da contradição como um caso limite de ambiguidade. 
Para esta Hnalidade, Epstein introduz os termos Código Forte e Código Fraco, 
Agente e Paciente do poder, com signiHcados distintos. O terceiro cruzamen-
to interdisciplinar revela Epstein, procura associar os esquemas canônicos já 
mencionados às constrições a que está sujeito o agenciamento de poder nas 
organizações burocráticas. Para fundamentar os cruzamentos propostos, o autor 
bebe em diversas fontes: para o primeiro cruzamento seu referencial teórico está 
baseado em Aristóteles, Wittgenstein e Bateson; no segundo cruzamento cita 
Whitehead e Russell e, para o terceiro cruzamento, opta por Weber.

O terceiro capítulo da obra de Isaac Epstein dá atenção especial ao conceito 
de poder e suas manifestações. Segundo o autor, em seu signiHcado mais geral, a 
palavra “poder” é correlata à competência (atual ou potencial) para agir e produ-
zir efeitos. Neste sentido tanto pode referir-se às inter-relações humanas como 
ao poder sobre fenômenos naturais (p.35). Para Isaac:
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DeHnir o exercício do poder, como circunscrito a situações de emissão e 
obediência a ordens ou mandatos, deixa aparentemente de lado muitas 
situações mais latentes onde “ordens” são menos visíveis e concretas, mas 
nem por isso menos reais em seus efeitos, especialmente em compor-
tamentos ocasionados por valores introjetados. A razão, todavia, mais 
importante para esta limitação é nossa intenção de aprender o exercício 
do poder através de seu objeto concreto: a ordem (p.36).

Isaac faz uma distinção entre Ordem 1 e Ordem 2, conforme citamos ante-
riormente. Para deixar mais claro, o próprio autor explica seus usos e aplicações 
na construção da Gramática do Poder, aHrmando que a Ordem 1 separa um 
conjunto de possibilidades de acordo com certas regras, dentro de um universo 
mais amplo da totalidade das possibilidades logicamente congruentes. Assim 
ocorre com o conjunto de normas jurídicas, com pressupostos de um paradigma 
cientíHco, de um estilo artístico, das regras de um jogo esportivo, por exemplo. 
A positividade do poder consiste na capacidade para o restabelecimento de uma 
Ordem 1, onde anteriormente não existia.

Já a Ordem 2 é um comando, um ato imperativo de um Agente, que dispõe 
em determinado contexto de competência para tanto, e da qual a Ordem 2, é 
também efeito. Explica Epstein (p.39):

Se considerarmos esta Ordem 2 como uma mensagem (Comando) pro-
nunciada por um emissor (Agente do poder), e endereçada a um receptor 
(Paciente), veriHcamos que a noção de Ordem 1 corresponde à de Códi-
go e a de Ordem 2 à de Mensagem. Em outras palavras, o lado positivo 
do poder (o estabelecimento de uma Ordem 1) e seu lado negativo (de 
obrigar ao cumprimento do que decorre da Ordem 1, através das Ordens 
2) complementam as duas faces.

Para exempliHcar seu modelo de ordem, Epstein usa a criação do universo 
para deixar claro seu conceito, salientando poder distinguir dois registros de po-
der: o primeiro torna possível o segundo, sendo o primeiro essencialmente uma 
positividade e o segundo, a consequência do primeiro, restritivo, portanto, de 
certo modo, negativo. Mais adiante, saindo do macro para o micro, Isaac abor-
da sua teoria aplicada ao poder do Estado. Se no âmbito do discurso teológico 
a Ordem 1 estaria com Deus (ou o criador do universo), o autor acredita que 
num sistema de governo ditatorial a bola estaria com o dirigente principal, que 
daria a Ordem 1. Usa Hobbes (1952) para justiHcar:
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O soberano de um Estado, quer seja uma assembleia, ou um homem, 
não se sujeita às leis civis. Dado que tem o poder de fazer e revogar as leis, 
pode quando lhe aprouver libertar-se dessa sujeição, revogando as leis que 
o estorvam e fazendo outras novas; por consequência, já antes era livre. 
Porque é livre quem pode ser livre quando quiser. E a ninguém é possível 
estar obrigado perante si mesmo, pois quem pode obrigar pode libertar, 
portanto quem está obrigado perante si mesmo não está obrigado.

Mais adiante, após exempliHcar em uma tabela a questão do uso dos Códi-
gos de Ordem 1 e 2 com Agentes e Pacientes, o autor faz uma aHrmação com 
tom revolucionário (p.50):

Em certas ocasiões, os pacientes do poder podem provocar um confronto 
com os agentes e este confronto pode assumir a forma extremada de uma 
tentativa de substituição do Código (Ordem 1) vigente por outro. É o 
caso da substituição de uma Ordem 1 política por outra, ou da substitui-
ção de um paradigma cientíHco. Estes eventos radicais são denominados 
de “revoluções”, sejam estas políticas, cientíHcas etc.

Partindo para o capítulo quatro, denominado “Primeiro cruzamento”, o au-
tor questiona o que acontece quando uma ordem é impossível de ser cumprida. 
Neste caso, Epstein busca na psiquiatria suas respostas, explicando a teoria do 
duplo vínculo, importada de Bateson. Para aquele autor, a teoria do duplo vín-
culo aHrma que existe um componente experiencial na determinação ou etio-
logia dos sintomas esquizofrênicos e dos padrões de conduta aHns, tais como 
o humor, a arte, a poesia, etc. Notoriamente, a teoria não distingue entre estas 
subespécies. “Em seus termos, não há nada que sirva para determinar se um 
dado indivíduo se tornará um palhaço, um poeta, um esquizofrênico ou uma 
combinação destes...” (p.65). 

Epstein explica que a tese de Bateson e de seus amigos (p.66) era de que, 
quando uma pessoa se encontrasse frequentemente encurralada numa situação de 
duplo vínculo, sua resposta defensiva seria semelhante às atitudes e respostas usu-
ais dos indivíduos considerados como esquizofrênicos: confundir frequentemente 
o literal com o metafórico, supor que atrás de cada enunciado há um signiHcado 
persecutório, aceitar tudo o que lhe é dito ou isolar-se da comunicação. Em suma, 
o duplo vínculo recorrente seria um agente etiológico da esquizofrenia.

Isaac acredita que a teoria do duplo vínculo conHgura um tipo de comuni-
cação que, quando reiterado, pode provocar sintomas patológicos em atores em 
situação de dependência. 
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Em suma, um padrão de comunicação capaz de provocar distúrbios de con-
duta. Senão um mecanismo de defesa, uma comunicação desqualiHcada, segun-
do os padrões usuais: o esquizofrenês. É fácil compreender que nestas condições 
o padrão de comunicação conHgurado pelo duplo vínculo pode se transformar 
em instrumento de exercício do poder por parte de seus agentes. Daí o interesse 
da “Gramática” por esta teoria.

No quinto capítulo, o assunto principal são os códigos Forte e Fraco. O au-
tor menciona vários exemplos: linguagens, códigos urbanos, táticas de combate 
armado, organizações, etc.

     Entendidos os conceitos dos códigos propostos por Epstein, o autor vira a 
página e vai cuidar dos signiHcados canônicos da “Gramática” por ele proposta, 
reiterando o uso e sentidos dos modos de agenciamento do poder, classiHcados 
por ele como Modo Normal, Modo Inverso e Modo Paradoxal. Na sequência 
do trabalho o autor se propõe a tentar mostrar como os desempenhos “nor-
mais”, “inversos” e “paradoxais” ocorrem em algumas díades clássicas de agentes 
e pacientes do exercício do poder e como os referidos signiHcados destes modos 
emergem em diversos registros da memória cultural.

Nessa toada, o sexto capítulo é repleto de exemplos de aplicação dos códigos. 
Isaac Epstein os encontra na questão de gêneros, na Hcção literária, na paisagem 
urbana, no trânsito, na publicidade, na arquitetura, em eventos formais e in-
formais, na política, na escravatura, na música, na capoeira e no jogo do poder. 

Para fechar a obra, o sétimo e último capítulo propõe o terceiro cruzamento 
interdisciplinar que se refere à adequação dos esquemas canônicos Modo Nor-
mal, Modo Inverso e Modo Paradoxal e as interações que ocorrem no seio das 
organizações, no comércio do poder efetuado entre agentes e pacientes. Nesta 
parte do livro, o propósito de Isaac Epstein é analisar algumas das estratégias de 
ação disponíveis aos atores, agentes e pacientes do poder, circunscritas aos pa-
râmetros destas organizações e envolvendo semas referidos e seus componentes, 
Códigos Fortes, Códigos Fracos e Códigos Paradoxais.

Na resenha sobre o livro, publicada em 1994, na Revista Brasileira de Co-
municação (INTERCOM), de autoria de Tércio Sampaio Ferraz, o resenhis-
ta explica bem a questão dos Códigos Fortes e os Fracos abordados por Isaac 
Epstein em sua obra. Para Ferraz (1994) quando Epstein analisa o poder nas 
organizações e nas instituições totais, na análise das mesmas, a questão da irra-
cionalidade conduz o autor ao tema da comunicação patológica. O resenhista 
acredita que Epstein enfrenta o problema da patologia sugerindo que esta surja 
por uma perversão por ele denominada Modo Normal, em que o agente pode 
impor ao paciente um Código Forte (portanto, unívoco, com óbvios traços de 
racionalidade), mas cujo cumprimento é incompatível com a mera sobrevivên-
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cia física e da racionalidade do paciente. Nesta situação, a resposta deste é ab-
solutamente desencontrada (exacerbação do instinto de conservação), embora 
literalmente, venha ao encontro do que pede o agente, isto é, os Códigos Fracos 
com que responde são desenvolvidos individualmente, destruindo a moral co-
letiva e o próprio caráter. Esta perversidade do Modo Nornal chama-o Isaac de 
Modo Normal Pervertido.

Divulgação Cientí!ca: 96 verbetes. Campinas, SP:
Pontes, 2002. (287p.)

Apresentado pelo linguista e professor titular na área de semântica argumen-
tativa da Unicamp, Carlos Vogt, a obra de Epstein reúne em ordem alfabética 
96 verbetes importantes aos que trabalham no segmento da divulgação cientí-
Hca. Como o próprio Vogt assinala, o livro de Epstein traz informações valio-
sas sobre essa atividade, distinguindo conceitos, apresentando metodologias e 
analisando práticas e procedimentos que vão conHgurando um saber próprio e 
fecundo. Conforme lembra o próprio Vogt, na apresentação do livro:

O livro [...] constitui uma contribuição indispensável à consolidação e 
à sistematização da divulgação e do jornalismo cientíHco no Brasil, re-
velando um esforço metódico, que supõe persistente dedicação ao tema 
e ativa militância institucional no seu ensinamento, e mostrando a soli-
dez amadurecida de um conhecimento, por parte do autor, que desdiz 
com Hneza e elegância espirituosa e inteligente de Bernard Shaw quanto 
ao abrangente vazio da sabedoria generalista, neste caso, fundamental à 
prática da boa divulgação cientíHca e ao cumprimento de sua tarefa de 
aproximação crítica entre ciência e sociedade 

Isaac Epstein comenta que a ideia do livro nasceu e progrediu após sua ex-
periência com a disciplina de “Comunicação da Ciência”, ministrada nos cursos 
de pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São 
Paulo e do Labjor, na Unicamp. O próprio Epstein ressalta que os 96 verbetes 
expandidos são temas substantivos das ciências naturais, algumas teorias muito 
comentadas nos últimos anos, temas ligados à semiótica da divulgação cientíH-
ca, assuntos ecológicos e ambientais, sociologia da ciência, indicadores e revistas 
cientíHcas. 

Sobre o público-alvo do livro, o autor salienta que não foi feito para especia-
listas e nem para o cidadão sem a mínima cultura cientíHca ou mesmo interesse 
pela ciência. Como Epstein mesmo destaca: “sobrou o miolo entre esses dois 
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extremos: o proHssional em comunicar ciência, o estudante e o público jovem 
ou não tão jovem, porém curioso, às vezes fascinado pelas descobertas e proce-
dimentos da ciência” (p.9).
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Referência em Jornalismo Literário
no Brasil

Monica Martinez1

A trajetória de Edvaldo Pereira Lima como professor, pesquisa-
dor, mentor, gestor e escritor é uma daquelas histórias de vida 
inspiradoras que ele ensina a fazer com tanto prazer. Como di-
ria o historiador britânico Eric Hobsbawn (1917-2012), em 
1951 o mundo vivia seus anos dourados. Há seis anos a Segun-
da Guerra Mundial havia chegado ao Hm, e a necessidade de 
reconstrução dos países envolvidos aquecia a economia, insti-
gando um surto de inovações tecnológicas. No Brasil, o gaúcho 
Getúlio Vargas (1882-1954), que apesar da tendência de se unir 
aos países do eixo havia Hcado neutro no conGito até Hnalmen-
te se decidir pelos aliados, é reeleito à presidência da República. 
Contudo, o clima mundial era de confronto, sobretudo entre as 
duas principais potências que emergiram do conGito: os Esta-
dos Unidos, com seu modelo democrático capitalista, e a União 
Soviética, defensora naquela época do socialismo.
Neste contexto, em 2 de abril de 1951, Edvaldo Pereira Lima 
nasce em Columbia, distrito de Apucarana, no Paraná. Trata-

1. Jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA-USP 
e pós-doutorada pela UMESP. Docente do Programa de Mes-
trado da Universidade de Sorocaba (Uniso). Tese de doutorado 
orientada por Edvaldo Pereira Lima, defendida na ECA-USP em 
2002. E-mail: monica.martinez@prof.uniso.br. 
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-se de vila pequena, com poucas casas que se espalham pela única rua. A maior 
residência é a do fundador do lugar, o baiano Martinho (como Lutero) Pereira 
Lima, um pequeno comerciante de 31 anos mais conhecido como “seu Mar-
tins”. O bebê, acolhido pelas mãos seguras da parteira, herdaria do pai certa 
teimosia e, decididamente, o gosto pelas viagens, pelos povos e pelas terras dis-
tantes. 

Já o jeito quieto herdaria da mãe, Isabel Amasília de Lima (de Souza Novaes 
ao nascer), que talvez tivesse 30 anos na época do parto – não se sabe ao certo 
porque ela não foi registrada ao nascer. Hoje Apucarana é conhecida por abrigar 
no verão milhares de andorinhas vindas da América do Norte. Contudo, naque-
les idos, a dona-de-casa dedicada à família não gostou da região, que fazia parte 
da saga colonizadora do norte do Paraná. Nascida no sertão baiano, ela havia 
partido para um lugar desconhecido com o marido e dois Hlhos pequenos, Ed-
son, de oito anos, e Noêmia, de cinco meses, que não resistiu à viagem de barco 
pelo rio São Francisco. “Após a morte da Noêmia, meu pai decidiu batizar todos 
os Hlhos com nomes começando pela letra E” 2. O resto da família levou seis 
anos para chegar: Elizabeth (1957) e Eliane (1959), a Lila. Do convívio familiar 
herdaria certo gosto pela solidão e por resolver as coisas sozinho, bem como um 
profundo senso de honestidade e retidão.

A família Hcou pouco tempo em Columbia. Com um ano, veio para a ca-
pital paulista, onde Edvaldo Pereira Lima morou na zona oeste até os seis. A 
primeira lembrança que tem é de, aos cinco anos, na Vila Ipojuca (perto da 
Lapa), ir sozinho, de calças curtas, camisa e suspensórios, à padaria buscar um 
pacote de açúcar União.

Aos 7 anos, nova mudança, desta vez para Campo Mourão (PR). O início 
escolar não é lembrado com saudades. Ao contrário. É que nos primeiros meses 
do curso primário a professora de matemática bate-lhe na cabeça com uma 
régua por não responder direito à tabuada. Prometeu que nunca mais iria à es-
cola e não foi, até a família voltar para a Bahia, desta vez para Feira de Santana. 
Ainda assim, matemática nunca foi sua matéria preferida.

No ano seguinte, 1959, os seis integrantes da família Pereira Lima deixam 
a Bahia e residem por um ano em Piraí, cidadezinha perto do Rio de Janeiro. 
Pouco depois, em 1960, o pai resolve atender o chamado do então presidente 
Juscelino Kubitschek (1902-1976) para desenvolver o Planalto Central do país 
e a família Hnca raízes em Três Marias (MG), de onde Edvaldo não sairia até os 

2. Para a elaboração deste texto foi realizada uma entrevista com o pesquisador em 17 
maio de 2013.
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17 anos. Por conta da construção de uma usina hidrelétrica no rio São Fran-
cisco, a região apresentava enorme crescimento na década, atraindo pequenos 
comerciantes, aventureiros e operários de obra. O município, emancipado em 
1963, não parou de crescer, dos 10 mil habitantes da época aos quase 30 mil 
atuais, segundo o Censo de 2010. Localizada às margens do rio São Francisco, 
Três Marias até hoje possui hotéis na beira da estrada, por ser ponto de passagem 
da capital mineira, Belo Horizonte, para Brasília, no Distrito Federal.

Comunicação: Passaporte Para O Mundo

Aos poucos o trauma dos estudos vai passando e o jovem começa a se desta-
car como bom aluno. Como não tem a facilidade motora dos demais garotos – 
embora seja um fã de futebol até hoje –, logo os estudos serão o eixo de sua vida. 
“Era meu canal de ascensão, um modo de sair da pobreza e da limitação social”. 
Aos 9 anos, o aluno exemplar apresenta comportamento paradoxal: tímido no 
contato com professores e colegas, revela-se desinibido em público. “Descobri 
que na frente da plateia eu era um comunicador”. Como ele diz, tinha facilidade 
para transmitir conteúdos e para estabelecer empatia com os interlocutores.

Aos 10 anos, no Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, a escola 
recebe autoridades locais, como o padre, o delegado e o médico da cidade, e a 
diretoria precisa fazer bonito. Edvaldo é convidado para declamar um poema. 
“Dei tal toque de humor e graça na coisa que a plateia toda se contorceu de 
rir”. Na mesma época, começa a redigir histórias. A rigor, sua produção literária 
começa na década de 1960: “Escrevi meu primeiro livro aos 11 anos, quando 
escrevi uma história em vários cadernos”. 

A cidade de Três Marias o presenteia com a oportunidade de se tornar cida-
dão do mundo. Explica-se: aos 10 anos, o Programa Corpo da Paz, idealizado 
pelo governo John Kennedy com o objetivo de estreitar relações com países 
em desenvolvimento, enviava voluntários para desenvolver trabalhos sociais em 
regiões empobrecidas. Em 1961, dois homens e quatro mulheres, entre elas 
Ann Iodice, de 28 anos, chegam a Três Marias. Vinda de Boston, ela Hca pouco 
menos de dois anos na cidade como professora de inglês e terá papel decisivo na 
formação do jovem. “Ela era moderna, cosmopolita, antenada com o mundo. 
Falava de astronáutica, ciência, artes, Hollywood”, lembra Pereira Lima. Não 
por acaso, dos 11 até os 20 seus ídolos eram astronautas americanos, como John 
Glenn, o primeiro a dar três voltas completas na Terra. Ao ensinar-lhe inglês, 
a jovem permite-lhe o acesso à América do Norte e, expansão que mais tarde 
inclui a América hispânica.
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Em 1966, aos 15, outro marco: Edvaldo conhece a revista Realidade, da 
Editora Abril, em seu período áureo. Nunca mais será o mesmo. Não se lembra 
da primeira vez que viu um exemplar, mas nunca mais teve dúvidas sobre o 
que queria fazer na vida: “Viajar o mundo escrevendo, conhecendo povos”. A 
ideia de ser jornalista, portanto, já lhe rondava a cabeça. Sobretudo depois que 
ganhou um manual sobre a proHssão da Edições de Ouro do prefeito da cidade, 
jornalista que viera de Belo Horizonte, onde ganhara um Prêmio Esso regional. 
“Decidi entrevistá-lo e publiquei a matéria num jornal-mural que havia criado 
na escola. Aí ele me presenteou com o manual”.

Aos 16 anos, a expressividade frente às plateias faz com que o convidem para 
fazer teatro amador. “Eu era muito solto no palco, as pessoas diziam que eu ti-
nha talento”. Chegou até a protagonizar duas peças. Não seguiu a proHssão, mas 
anos mais tarde, já professor, incorporou ao seu arcabouço teórico os estudos de 
psicodrama, prática em grupo que trabalha a comunicação interpessoal desen-
volvida pelo médico romeno Jacob Levy Moreno (1892-1974). 

Um ano depois, com 17 anos, é convidado para residir na Costa Rica com 
Ann e seu marido, Joe Hoskins, que trabalhavam no !e American Advisor, 
jornal para a colônia norte-americana. Os pais o apoiam. Com fortes relações 
com o restante da América, a Costa Rica atraía muitos estadunidenses porque 
era considerada um país seguro, dotado de política governamental e clima está-
veis, bem como bom nível sociocultural. Além disto, tinha custo de vida mais 
baixo do que o dos EUA que, em adição aos programas de incentivo locais, o 
tornavam um destino bastante atraente para aposentados dos Estados Unidos. 

Em San José, publica seus primeiros textos como jornalista. Em inglês. “Pas-
sei a exercer função dupla: de madrugada, distribuía os jornais para os assinan-
tes. À tarde, ia para a escola de espanhol e escrevia crônicas para o jornal.” No 
ano seguinte, 1969, Edvaldo segue para Watertown, na Grande Boston, para re-
sidir por dez meses com os pais de Ann, período no qual ele faz senior high scho-
ol, é dispensado do serviço militar e testemunha o movimento de contracultura 
(a efervescência é forte na Universidade de Harvard, que Hca a cinco minutos 
de ônibus de onde mora). Naquela época entra em contato com o Jornalismo 
Literário, modalidade então fortíssima, com expoentes como Gay Talese e Tom 
Wolfe no auge, e revistas esplendorosas abrigando a produção de uma nova 
geração de brilhantes escritores da vida real, como !e New Yorker, Esquire e 
Rolling Stones. Admirava muito os Estados Unidos, mas até hoje guarda uma 
visão crítica sobre o país, devido ao excesso de ufanismo, individualismo e espí-
rito competitivo quando comparado com a Comunidade Econômica Europeia, 
por exemplo. “Sempre me vi como um cidadão do mundo, sem essas barreiras 
geopolíticas tão limitantes de hoje”. 
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Em 1970, aos 19 anos, voltou para o Brasil. O destino de chegada é Brasília, 
onde mora um tempo com seu irmão mais velho, Edson. O inglês e espanhol 
Guentes – um marco importante na sua futura carreira acadêmica – e a admira-
ção pela aviação são credenciais para obter um emprego na Varig. Trabalhava em 
terra, mas cria com um colega o jornal dos funcionários, onde eventualmente 
escreve contos. 

Logo pede transferência para São Paulo, sonho desde antes de se mudar para 
a Costa Rica. Ao chegar à cidade, em março de 1971, tem a intenção de estudar 
jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, mas descobre 
que o vestibular seria realizado no Hnal do ano e não quer desperdiçar tempo. 
No meio do ano, ingressa na Faculdade de Turismo Morumbi (hoje Universi-
dade Anhembi-Morumbi). “Percebi que poderia unir as duas coisas – escrever 
e viajar”. 

Continua trabalhando em aviação até se formar. Da Varig vai para a Aerolí-
neas Argentinas e daí para a Alitalia, sempre em terra e estudando à noite. Nas 
horas vagas, começa a se aproximar do jornalismo. É colaborador do Última 
Hora, escrevendo comentários e artigos para um caderno de Hnal de semana 
editado pelo Mário Prata. Quando se forma, em 1975, aos 24 anos, é convi-
dado pelo dono da faculdade Anhembi Morumbi, Gabriel Mário Rodrigues, a 
responder pela área de comunicação interna e a lecionar português no curso de 
turismo, com foco em redação. “Foi aí que percebi que eu tinha talento para 
professor”. De fato, quem já teve aula com ele sabe que se trata de orador inspi-
rado, que articula saberes com elegância, simpatia e desenvoltura. 

Sarah Bacal, professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, que havia sido professora de Psicologia do curso de 
turismo, aconselha-o a fazer pós-graduação em Comunicação na USP, centrada 
em Jornalismo. E sugere-lhe procurar o professor Gaudêncio Torquato. 

Aqui cabe um parênteses, para se entender o que era buscar uma pós-gra-
duação na área de Comunicação no início dos anos 1970. Em primeiro lugar, 
a própria ECA havia sido fundada há pouco tempo, em 15 de junho de 1966, 
com o nome de Escola de Comunicações Culturais. Para atender às demandas 
dos cursos de graduação, bem como compor seu quadro-docente, a ECA teve 
que recorrer a outras unidades da Universidade para criar sua pós-graduação. 
Não por acaso, boa parte dos primeiros doutores foram orientados por docentes 
de outros cursos. Foi apenas em 8 de janeiro de 1972 que surgiu o mestrado 
na área de Comunicações e, em 1980, o doutorado do programa. Em 1975, o 
professor Gaudêncio Torquato, que Edvaldo fora instigado a entrar em contato 
e que se tornaria seu orientador no mestrado e no doutorado, era um jovem 
doutor formado há apenas três anos (ele havia defendido a tese Comunicação na 
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empresa e o jornalismo empresarial: visão crítica e tentativa de elaboração de um 
modelo para as publicações internas sob orientação do livre-docente da Faculdade 
de FilosoHa, Letras e Ciências Humanas da USP, Rolando Morel Pinto, em 
1972). Como muitos, o jornalista potiguar Gaudêncio Torquato havia feito 
doutorado direto, sem mestrado. 

Edvaldo faz as provas e, em 1978, é aceito como orientando. “Torquato pe-
diu que eu Hzesse duas disciplinas de graduação do Jornalismo como adaptação. 
Aceitei e dei-me muito bem”. Três anos depois, em 1981, obteve uma bolsa da 
Capes e concluiu a dissertação. Foi o início de uma longa parceria entre os dois 
acadêmicos. “Ele foi um orientador estimulante. Percebeu meu espírito de inde-
pendência e de autodidata, dando-me espaço para crescer e evoluir”.

O Pensamento Comunicacional de Edvaldo Pereira Lima

Na dissertação de mestrado O jornalismo impresso e a teoria geral dos sistemas: 
um modelo didático de abordagem, concluída em 1982, Edvaldo introduz no 
jornalismo a teoria do biólogo austríaco Ludwig von BertalanKy. Nos agradeci-
mentos da obra, entre outros, está o nome do professor doutor Flávio Queiroz 
de Morais Jr., que lhe apresentou a teoria dos sistemas ao longo da disciplina 
Sistemas Jornalísticos. 

A Teoria Geral dos Sistemas, ou TGS, pressupõe que a análise das partes é 
incapaz de levar à compreensão do todo. Desta forma, os sistemas vivos –, sejam 
indivíduos ou organizações – e o ineditismo do trabalho de Edvaldo é postular 
que o jornalismo é um deles – são entendidos como sistema abertos, que estão 
em constante troca com o ambiente. A Teoria de Sistema permite reconceituar 
os fenômenos em uma abordagem global, permitindo a inter-relação e inte-
gração de assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza completamente 
diferentes.

Na dissertação, o autor lembra que antes dele, em artigos cientíHcos ou ca-
pítulos de livros, já haviam mencionado o uso de enfoques sistêmicos no estudo 
da comunicação. No caso brasileiro, cita o docente José Marques de Melo, que 
destaca as contribuições de Lee Jayer, Abraham Moles, Leslie White e Luiz 
Beltrão para a compreensão dos sistemas da comunicação e da cultura. No ex-
terior, entre outros, cita o teórico da comunicação estadunidense Harold Dwi-
ght Lasswell (1902-1978), membro da Escola de Chicago que entende que o 
receptor da informação (seu paradigma clássico indaga Quem diz o que em qual 
canal para quem com quais efeitos?) não é passivo neste processo – contrapondo-
-se, portanto, à noção então vigente da teoria hipodérmica, que via os meios de 
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comunicação de massa como capazes de inGuenciar totalmente os receptores da 
mensagem. O teórico canadense Marshall McLuhan (1911-1980) seria um “in-
tuitivo da concepção sistêmica ao visualizar os meios de comunicação de massa 
como extensões do homem, formadores do ambiente, que se convertem, assim, 
‘numa segunda natureza e forma o próprio homem ao moldar seus padrões 
de percepção do mundo e de si mesmo’, além de assinalar a necessidade, para 
analisar qualquer objeto, de incluir não apenas o objeto em si, mas também o 
ambiente por ele criado” (LIMA, 1991, p.26-27). 

Ao analisar a imprensa brasileira da época, Edvaldo nota esta característica 
sistêmica, ao dizer que “o universo jornalístico brasileiro apresenta já um plura-
lismo acentuado em vista da diversidade das propostas editoriais dos veículos, 
em virtude dos diferentes interesses sociais e dos variados grupos que os condu-
zem” (LIMA, 1991, p.114). Ressalta que, embora a grande imprensa dos anos 
1980 ocupasse o maior espaço, a existência da imprensa alternativa e especializa-
da propiciava um ambiente comunicacional sistêmico. Contudo, ao compará-la 
ao modelo estadunidense, lembra que este era “muito mais complexo, pluralista 
e variado que o brasileiro em virtude de que é fruto da maior complexidade e 
articulação do sistema social estadunidense, tal como desenrolado desde o Hnal 
do século passado” (LIMA, 1991, p.120). 

Entre os pensadores da área de Comunicação, Edvaldo Pereira Lima sem dú-
vida é um expoente do pensamento transdisciplinar, concepção proposta pelo 
educador Jean Piaget em 1970. Segundo o físico romeno Basarab Nicolescu, 
fundador do Ciret (Centro Internacional de Pesquisas Transdisciplinares) e con-
sultor da UNESCO, a “transdisciplinaridade, como o preHxo ‘trans’ indica, diz 
respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferen-
tes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimen-
to.” (NICOLESCU, 1999, P.46).

Não por acaso, o primeiro livro de Edvaldo Pereira Lima publicado no Bra-
sil, em 1989, foi o livro-reportagem Colômbia Espelho América, dos piratas a 
García Márquez, viagem pelo sonho da integrac�ão latino-americana. Parte da 
série Viagem da coleção Debates da Editora Perspectiva, a obra combina a paixão 
do docente pelas narrativas de viagem, pelo continente latino-americano e pelo 
escritor colombiano. 

O segundo livro publicado sai pela editora mexicana Trillas. A dissertação é 
publicada em 1991 como El Periodismo Impreso Y la Teoría General de los Siste-
mas – un modelo didáctico.

Findo o mestrado, em 1982 seu orientador o convida a dar aulas na cadei-
ra de Jornalismo Interpretativo na Faculdade Cásper Líbero, onde Gaudêncio 
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Torquato é titular. Aos 31 anos, o jornalismo o cativa deHnitivamente. Tanto 
que começa no Instituto Metodista de Ensino Superior (hoje Universidade Me-
todista de São Paulo) o curso de graduação em Comunicação Social. 

Ao mesmo tempo, Edvaldo Pereira Lima passa a ser jornalista full time. É re-
pórter e, em seguida, editor do Panrotas, publicação dirigida para proHssionais 
de turismo. Encontra na redação outro aliado proHssional: o dono, Guillermo 
Condomí Alcorta, que aposta em seu potencial.

No plano afetivo, aos 32 anos começa um relacionamento duradouro com 
a professora de música Regina Célia Pinheiro, divorciada e mãe de dois Hlhos, 
com quem viveria por onze anos, até o casal se separar em 1994. 

Ainda não tinha concluído a graduação em jornalismo na Metodista quan-
do, em 1984, se lança em nova aventura acadêmica, novamente guiada por 
Gaudêncio Torquato: o doutoramento pela ECA/USP. Dois anos depois, em 
1986, começa a lecionar na ECA, sendo efetivado após prestar concurso.

Desde então, os estudos sobre a convergência entre a literatura e o jornalis-
mo passam a ser sua marca. Concluída em 1990, sua tese O livro-reportagem 
como extensão do jornalismo impresso: realidade e potencialidade e o livro origi-
nário dela, Páginas Ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo e 
da literatura, continua sendo uma obra de referência na área. A primeira edição 
é lançada em 1993 pela Editora Unicamp. Uma edição posterior é lançada em 
2004 pela Editora Manole e a edição vigente, revista e atualizada, é a distribuída 
pela mesma editora a partir de 2008. Em 1993 Edvaldo lança O Que É Livro-
-reportagem, na coleção Primeiros Passos da Brasiliense, precursora da Wikipedia 
na sua concepção de ser concisa e de fácil leitura para o aluno em formação.

O entusiasmo pelo tema inGuencia inúmeros alunos na disciplina que mi-
nistrou na graduação, Especialização em Jornalismo: Livro-Reportagem: orientou 
23 trabalhos de conclusão de curso.

Pode-se dizer, contudo, que a maturidade da vida acadêmica do pesquisador 
dá-se a partir dos 40 anos, em 1991, quando começa a lecionar na pós-graduação 
na ECA/USP, oferecendo duas disciplinas: Jornalismo Literário Avançado e Jorna-
lismo Literário Avançado e Histórias de Vida. Na época, Edvaldo Pereira Lima in-
tegra o Núcleo de Epistemologia do Jornalismo, no Departamento de Jornalismo 
e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, tendo como colegas a 
jornalista Cremilda Medina, grande teórica em narrativas; Terezinha Fátima Tagé 
Dias Fernandes, formada em Letras e especialista na interface entre comunicação 
e linguagens; e o arquiteto Boris Kossoy, fotógrafo e estudioso de imagens.

A jornalista, pesquisadora e professora titular da Universidade de São Paulo 
Cremilda Medina fala com carinho do colega de Núcleo. “Conheci o professor 
Edvaldo Pereira Lima quando havia saído da Universidade de São Paulo por 
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motivos políticos, nos anos 1970, e estava atuando como jornalista no Estado 
de S. Paulo. Recebi um convite para conversar com seus alunos no curso de 
jornalismo da Fundação Cásper Líbero. Edvaldo me recebeu afetuosamente, a 
classe fez perguntas muito oportunas sobre a editoria que dirigia no jornal, ali 
Hrmamos uma parceria acadêmica que tomaria rumo deHnitivo quando voltei à 
USP em 1986”, diz a autora de 13 livros e organizadora de 51 coletâneas, sendo 
sua obra mais recente Casas da Viagem, de bem com a vida ou afetos do mundo 
(edição da autora, 2012), onde mapeia sua trajetória nos laços coletivos das 
sociedades contemporâneas. 

Ela prossegue: “Havia deixado a Escola de Comunicações e Artes em um 
tempo de grandes projetos de ensino, pesquisa e extensão universitária, mas a 
repressão da ditadura militar no Brasil tudo interrompia, com estragos sociais e 
individuais. Ao voltar à Escola de Comunicações e Artes dez anos depois, aca-
lentava a esperança de recosturar os Hos da histórica fase inicial da ECA. Doce 
ilusão. Em grande parte, o tônus humanista se perdera. No seu lugar, aGoravam 
neopatias. A válvula de escape da antiga função social do jornalista se desenhava 
agora na ansiedade das máquinas – as novas tecnologias”.

“Comecei a entrar em curto circuito: embora o rico diálogo com os alunos 
e a retomada da pesquisa – defendera o doutorado nesse ano de reingresso na 
USP e me dedicava à linha mestra da dialogia social –, a solidão entre quatro 
paredes crescia assustadoramente. Então, uma tarde, nessa salinha de trabalho 
do departamento, entrou timidamente Edvaldo, sentou-se ao meu lado para 
conversar. Foi um momento redentor: de tal forma me ouviu, me compreen-
deu, me alentou com sábias e solidárias palavras que ali Hzemos um pacto. For-
marmos um núcleo de epistemologia que teria a contribuição imediata de outra 
humanista inquieta, Terezinha Tagé. Desse trio nasceram outros grupos exter-
nos de pesquisadores em torno da crise de paradigmas na ciência; promovemos 
a aproximação com a Arte; nos juntamos aos estudos da inteligência plena que 
reagrupa razão e sensibilidade. Ou seja, criaram-se condições para propor o 
laboratório da dialogia humana ou a legítima comunicação social”, diz Medina.

“Edvaldo fez seu itinerário, hoje consagrado, ampliou as páginas desse hu-
mano ser que conheci praticamente na fonte. Acompanhei e acompanho a saga 
que teceu, a triste perda da companheira Lucy, ele, sempre coerente, sem desvio 
de rota nos 27 anos que nos separaram daquela tarde luminosa em que o ombro 
amigo me deu forças para a resistência. AHnal, não é qualquer acadêmico que, 
interrompendo suas lides e abrindo a couraça da racionalidade cientíHca, para 
tudo e oferece um simples gesto de afeto”, conclui a docente. 

Outra colega dos tempos da ECA, a professora Dulcília Schroeder Buitoni, 
lembra que o gosto pela escrita e pelo jornalismo uniu academicamente os dois 
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proHssionais. “Ed chegou de mansinho, sabíamos que apreciava narrativas, avia-
ção. Eu, que fora aluna da primeira turma de Jornalismo da Escola de Comuni-
cações e Artes da USP e um pouco depois começara a dar aulas, gostei do novo 
professor que se integrou ao Departamento de Jornalismo nos anos 1980. Um 
colega muito sensível, que a cada ano crescia em nossa estima por suas atitudes, 
pelo amor ao ensino. Penso que foi um dos primeiros autores a se interessar pela 
minha tese de livre-docência “Texto-documentário: espaço e sentidos”. Com 
muita alegria, recebi sua disposição em utilizar algumas referências em seus tra-
balhos. O Jornalismo Literário de Edvaldo foi crescendo dentro e fora da ECA; 
começou a orientar na pós-graduação em Comunicação – suas aulas sempre 
foram muito concorridas. A escrita criativa congregou discípulos e resultou na 
criação de um curso de pós muito especial”.

Hoje docente do Programa de Mestrado em Comunicação da Faculdade 
Cásper Líbero, Buitoni ressalta o lado humano do colega. “Mais do que seus 
dotes intelectuais e sua produção acadêmica, que muito contribuíram para o 
pensar e o fazer jornalístico, quero salientar aqui o excelente colega, sua sensibi-
lidade e sua generosidade”.

Na esfera da pós-graduação, Edvaldo Pereira Lima revela-se um mentor ins-
pirado, que instiga a ir além aqueles que se deixaram tocar pelos autores e temas 
que trabalha. Na instituição, foram 14 as orientações em nível de pós-graduação 
(nove de mestrado e cinco de doutorado). Da dissertação defendida em 1998 
A função mágica no fazer jornalístico: um estudo de caso, da gaúcha Ana Taís 
Martins Portanova Barros, hoje professora da pós-graduação em Comunicação 
e Informação e da graduação em Comunicação Social da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, à tese de 2006, Metabiografia e seis tópicos para aper-
feiçoamento do jornalismo biográfico, do mineiro Sérgio Vilas Boas, atualmente 
professor de graduação da Faculdade Cásper Líbero. 

Renato Modernell, doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, docente do Centro de Comunicação e Letras da instituição e ganhador 
do Prêmio Jabuti 1990 pelo romance Sonata da Última Cidade, teve Edvaldo 
Pereira Lima como orientador de sua dissertação A notícia como fábula o entre-
laçamento da ficção com a realidade no texto jornalístico, defendida em 2004. Ele 
recorda que conheceu Edvaldo quando trabalhava na redação da revista Globo 
Ciência (hoje Galileu) por volta de 1992. “Uma década mais tarde, quando 
cogitei fazer mestrado na USP para, quem sabe, vir a entrar na academia, foi na 
porta de Edvaldo que fui bater. Ele me acolheu como amigo, como orientador 
e acabou por tornar-se, para mim, um mestre de cerimônias no mundo aca-
dêmico. Sua Hgura, digamos, pouco ortodoxa, inventiva, ajudou-me a superar 
aquela posição meio refratária que os jornalistas de redação, na minha época, 
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costumavam ter em relação aos que ensinavam aquilo que fazíamos na prática. 
Só por isso eu já seria grato a Edvaldo. Mas ele foi também um ótimo orientador 
(tudo Guiu bem, do início ao Hm) e um parceiro inspirador em conversas mais 
sutis, para as quais não é tão fácil encontrar interlocutores”.

O jornalista José Edmundo Heráclito Silva, que defendeu em 2005 a tese As 
habilidades de comunicação no trabalho jornalístico: uma proposta de compreensão 
e desenvolvimento com base na teoria dos arquétipos de Carl Gustav Jung, orientada 
por Edvaldo Pereira Lima, diz que hoje se trabalha com ânimo e entusiasmo, 
ministrando aulas na área de comunicação, orientando trabalhos de conclusão 
de curso e fazendo pesquisas, agradece aos professores que teve. “Dentre eles, 
de modo muito especial, está o Prof. Dr. Edvaldo Pereira Lima, que consegue 
ampliar os limites das salas de aula – onde ele atua com dedicação e inteligên-
cia prodigiosas, possibilitando uma aproximação maior com seus orientandos 
e alunos, na qual as reGexões, debates e estudos se seguem sobre comunicação, 
jornalismo e os nossos destinos como Hlhos da mãe Terra”, diz o docente do 
curso de Comunicação Social da Unitri (Centro Universitário do Triângulo), de 
Uberlândia (MG). Segundo Edmundo, “o legado intelectual de Edvaldo Pereira 
Lima vai das técnicas de criatividade para um jornalismo melhor, até ao alcance 
de outros níveis de consciência através da transdisciplinaridade, do conheci-
mento e respeito às tradições e religiosidade dos povos. Para mim, ter estudado 
e trabalhado com ele fez uma grande diferença, pois num tempo de inúmeras 
incertezas, aprendi a avançar no campo intelectual e a manter a paz interior.

A organização de duas obras feita por Edvaldo Pereira Lima, lançadas em 
1994, reGete este fértil período de produção coletiva no âmbito da pós-gradu-
ação, com Retratos da Baía (Faperj) e O Tao Entre Nós (Com-Arte). Dois anos 
depois, em 1996, organiza Econautas: Ecologia e Jornalismo Literário Avançado 
(ULBRA-RS/Peirópolis-SP).

Para compreender a obra de Edvaldo Pereira Lima é importante saber que 
ele sempre fez questão de manter contato com o mercado. Tanto que em 1992, 
aos 41 anos, foi convidado para assumir um posto há muito almejado: assessor 
de imprensa de uma companhia de aviação, no caso a Viação Aérea São Paulo. 
Como era correspondente da mais importante revista internacional que cobria 
o setor aéreo, a Air Transport World, por motivos éticos ele pediu licença da 
publicação. A experiência na Vasp durou seis meses, uma vez que percebeu que 
o plano de comunicação transparente que havia idealizado não poderia ser im-
plantado sob a gestão de Wagner Canhedo, que havia adquirido a empresa do 
governo paulista.

No plano afetivo, pouco após completar 43 anos, em 1994, começa um re-
lacionamento sério com a psicóloga junguiana Lucy Coelho Penna, divorciada 
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com três Hlhos. O matrimônio é oHcializado em 1998. Pensadora independente 
e original, a paraense Lucy havia deixado seu Estado aos 17 anos para vir estudar 
psicologia na PUC em São Paulo, onde após se formar lecionou por 13 anos. 
Nesta fase, ela já era uma referência na área, fonte constante da grande mídia, 
e tinha dois livros publicados: Corpo Sofrido e Mal Amado (Summus, 1989) – 
sua tese de doutorado realizada no Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, onde também fez o mestrado –, e Dance e Recrie o Mundo: A Força 
Criativa do Ventre (Summus, 1993). 

Em 1995 Edvaldo Pereira Lima lança sua segunda obra de não Hcção de 
interesse geral: Ayrton Senna – Guerreiro de Aquário (Brasiliense). Segundo o 
autor, trata-se de um ensaio pessoal sobre o ex-piloto de Fórmula 1. Quem o 
conhece sabe de seu fascínio pelo circuito de F1, bem como do entusiasmo que 
dedicava à compreensão do método usado por Nuno Cobra, o então prepara-
dor físico e mental do piloto brasileiro. Neste mesmo ano Edvaldo publica Da 
Escrita Total À Consciência Planetária, capítulo do livro Criatividade e Novas 
Metodologias (Fundação Peirópolis, 1998), que tece as bases de sua inovadora 
visão sobre o assunto no contexto da Comunicação.

Em 1997, aos 46 anos, novo desaHo: assume a direção do curso de Comu-
nicação Social da Universidade de Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro, 
onde até 2004 é responsável pelo curso de matriz transdisciplinar, com ênfase 
nos estudos de criatividade, histórias de vida e literatura da realidade.

Por quatro anos, dedica-se intensamente à consolidação do curso. Em 2001, 
ele e a esposa partem para um pós-doutorado em Educação na Universidade 
de Toronto, no Canadá. Seria o primeiro passo para a carreira de docente in-
ternacional. Em 2005, é professor visitante nas universidades de Florença e de 
Londres do Mestrado Internacional em Mídia, Comunicação e Estudos Cul-
turais organizado pelo CoMundus com apoio do programa Erasmus Mundus, 
da União Europeia. Na América Latina, ele atua a partir de 2012 como profes-
sor visitante da Universidade EAN, de Bogotá, considerada a principal business 
school da Colômbia e segunda da América Latina, num ranking elaborado pelo 
Conselho de Pesquisas CientíHcas do Laboratório de Cibermetria da Espanha. 

Em 2003, tendo como parceiros Sergio Vilas Boas, Celso Falaschi e Rodri-
go Stucchi, Pereira Lima é cofundador do TextoVivo – Narrativas da Vida Real 
(www.textovivo.com.br ), o primeiro site sobre Jornalismo Literário do país. Vi-
las Boas havia sido orientando de Edvaldo no Mestrado e seria posteriormente 
no Doutorado na Universidade de São Paulo. O professor Falaschi havia sido 
seu aluno na pós-graduação na USP e, Hnalmente, Rodrigo havia se formado 
pela PUCCamp em 2002, tendo Falaschi como orientador do trabalho de Hnal 
de curso.
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Com o objetivo de disseminar a cultura do Jornalismo Literário fora dos 
campi universitários, em 2005 o grupo organiza um curso em Campinas (SP) 
que, em 2006, resultaria na primeira pós-graduação em nível de especialização 
em Jornalismo Literário no país. Dela surgiu a Academia Brasileira de Jorna-
lismo Literário – ABJL (www.abjl.org.br), que ofereceu o curso, em momentos 
diferentes, em várias cidades brasileiras, como Campinas, Brasília, Porto Alegre, 
Curitiba, Goiânia e São Paulo, onde está a sede da instituição. 

Nem jornalismo Goreado, nem o emprego de alguns gêneros, como a rese-
nha, que se faz para cobrir cultura. Até hoje, o conceito mais acurado sobre o 
que o docente compreende como Jornalismo Literário está registrado no menu 
Conceitos do site da ABJL:

Modalidade de prática da reportagem de profundidade e do ensaio jor-
nalístico utilizando recursos de observação e redação originários da (ou 
inspirados pela) literatura. Traços básicos: imersão do repórter na realida-
de, voz autoral, estilo, precisão de dados e informações, uso de símbolos 
(inclusive metáforas), digressão e humanização. Modalidade conhecida 
também como Jornalismo Narrativo (LIMA, 2008a, online).

Em 2006, após 19 anos de carreira ativa na Universidade de São Paulo, 
Edvaldo Pereira Lima aposenta-se na Escola de Comunicações e Artes. O desli-
gamento atende o desejo da esposa, Lucy, de o casal Hxar residência em Goiânia, 
em busca de uma melhor qualidade de vida. Na cidade, a psicóloga implanta o 
Núcleo Junguiano do Cerrado, fomentando os estudos da área na região. 

 Contudo, a conexão com a região Sudeste do país, especialmente a cos-
mopolita São Paulo, continua forte e ele passa a dividir o tempo entre as duas 
cidades. Em outubro de 2007 Pereira Lima é um dos organizadores do primeiro 
Seminário Brasileiro de Jornalismo Literário da ABJL, realizado com patrocínio 
da Petrobras, apoio da TAM e da Travel Ace. Entre os convidados estrangei-
ros, a jornalista Annie Hull, do jornal estadunidense Washington Post, e Mark 
Kramer, fundador do programa de Jornalismo Narrativo da Universidade de 
Harvard – docente atual do College of Communication da Boston University, 
ambas nos Estados Unidos. Entre os brasileiros, proHssionais que praticam a 
reportagem de profundidade, como Caco Barcellos e Eliane Brum.

Além do contato internacional com Kramer, Edvaldo Pereira Lima é mem-
bro da IALJS (International Association for Literary Journalism Studies), socie-
dade multidisciplinar que tem como principal objetivo incentivar a pesquisa 
acadêmica e o ensino em Jornalismo Literário. Para efeitos de delimitação 
acadêmica, a deHnição de Jornalismo Literário da entidade é a de “jornalismo 
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como literatura” em vez de “jornalismo sobre literatura”. Fora esta unidade 
em torno da visão conceitual, a associação apoia uma grande variedade de 
abordagens ao estudo e ensino do Jornalismo Literário em todo o mundo. Um 
resultado desta parceria é o convite que os docentes norte-americanos John S. 
Bak e Bill Reynolds Hzeram para Edvaldo reportar a situação do Jornalismo 
Literário no Brasil no livro Literary Journalism Across !e Globe: Journalistic 
Traditions and Transnational Influences, publicado pela University of Massa-
chusetts Press em 2011.

A preferência pela abordagem transdisciplinar, com foco internacional, 
ilustra-se pela Hliação de Edvaldo Pereira Lima ao Instituto de Ciências Noé-
ticas, criado na Califórnia pelo ex-astronauta e doutor em astronáutica e aero-
náutica pelo MIT – Massachusetts Institute of Technology – Edgar Mitchell, 
um dos poucos seres humanos – até agora – a pousar na lua, autor de !e Way 
of the Explorer: An Apollo astronaut´s journey through the material and the mys-
tical worlds.

A partir de 2009, Edvaldo Pereira Lima passa a publicar seus livros por um 
sistema considerado inovador, o Clube dos Autores, que permite edições de autor 
no sistema on demand, isto é, no qual os exemplares adquiridos online em todo o 
país são impressos e despachados individualmente. Neste sistema, ele publicou 
em 2009 Escrita Total: escrevendo bem e vivendo com prazer, alma e propósito, 
no qual apresenta o método de escrita criativa que desenvolveu, como ele diz, 
ao longo de sua jornada na Universidade de São Paulo e fora dela, baseado na 
teoria dos hemisférios cerebrais e em outros avanços da ciência de ponta. O 
método faz parte do Jornalismo Literário Avançado, proposta delineada por ele 
para incorporar à comunicação conhecimentos de vanguarda provenientes de 
vários campos, como a psicologia humanista, a física quântica e a Teoria Geral 
de Sistemas.

No ano seguinte, em 2010, Edvaldo Pereira Lima conquista um dos Prê-
mios Interações Estéticas – Residências Artísticas em Pontos de Cultura, da 
Funarte, categoria nacional, para a realização de um projeto que consistiu no 
ensino do método a um público heterogêneo e na produção de um livro cole-
tivo sobre histórias humanas de sustentabilidade e a arte de viver. O livro foi 
publicado em 2011, pelo Clube de Autores, com o título de Palavras de Luz: 
Retratos Espontâneos de Sustentação da Vida, sendo editado por Edvaldo, que 
também coautor da obra, ao lado de 21 colegas, entre jornalistas, estudantes, 
professores da rede pública, poetas amadores, um metalúrgico aposentado e 
uma cabeleireira.

No mesmo ano, Edvaldo Pereira Lima lança pelo mesmo sistema o livro 
Jornalismo Literário Para Iniciantes. Na abertura da obra, ele fala do lugar es-
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pecial que o Jornalismo Literário ocupa na cultura contemporânea. “Não é a 
forma de jornalismo mais popular, nem a mais constante. Tampouco é o estilo 
dominante na imprensa. Como não é o maior, resta-lhe ser diferente” (LIMA, 
2010, p.9). No livro, Edvaldo chama o jornalismo mais conhecido de conven-
cional, “pois é o modelo que corresponde às características que identiHcamos 
mais frequentemente, pelo senso comum, com a atividade jornalística” (LIMA, 
2010, p.13). 

No plano afetivo, 2011 é um ano que não deixa saudades. No ano em que 
completa 60 anos, Edvaldo sofre uma perda irreparável. Depois de uma batalha 
contra o câncer, a esposa, Lucy Coelho Pena, falece no dia 26 de agosto de 2011, 
aos 64 anos. Durante o período da enfermidade, ele abre mão de propostas pro-
Hssionais importantes para Hcar ao lado da companheira, em seu tratamento 
fora de casa, em Curitiba (PR). O papel que ela teve na vida do esposo, de 
musa inspiradora para a produção de poemas, revela-se no ano seguinte, quan-
do Edvaldo lançaria Poemas Para Lucy e Outros Amores Sagrados, pelo Clube de 
Autores. Nesse livro, o autor apresenta muitos poemas escritos originalmente 
em inglês, assim como sua própria tradução livre dos mesmos para o português. 
Um dos poemas é homenagem às novas gerações de comunicadores: Carta de 
encorajamento aos jovens jornalistas literários.

Em 2013, de volta a São Paulo, Edvaldo Pereira Lima continua dirigindo 
o único curso de pós-graduação em Jornalismo Literário do país. Em paralelo, 
segue atuando como jornalista internacional especializado em aviação, escreven-
do seus livros (Colômbia Espelho América terá nova edição em 2013 e Jornalismo 
Literário para Iniciantes sairá pela Edusp, ainda sem data de publicação), atuan-
do como coach – fez formação em coaching pelo Instituto Holos em 2012 – de 
escrita, abrindo um novo campo de ação proHssional em storytelling no ambien-
te organizacional e gerando inovações, sempre com foco transdisciplinar. No 
plano afetivo, decola o namoro com Frances Rose, cidadã do mundo como ele, 
viajante global, um pendor para as artes, mente e coração abertos sem precon-
ceitos para o tema da espiritualidade.

 Seu sonho projetado para o amanhã? Que a ciência e o conhecimento das 
tradições espiritualistas nobres cresçam o diálogo que já existe nas fronteiras 
de vanguarda, contexto no qual a comunicação de horizontes largos tem um 
papel vital a cumprir, ajudando a alavancar a consciência dos indivíduos para 
um patamar elevado de transformação, sustentabilidade, convívio pacíHco e 
desenvolvimento pleno das nossas potencialidades luminosas como seres hu-
manos.
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Linha do Tempo

2/4/1951:  nasce em Columbia, distrito de Apucarana (PR).

1960:  muda-se com a família para Três Marias (MG). 

1968:  mora na Costa Rica. 

1969:  mora em Watertown, na Grande Boston, EUA.

1970:  volta à Brasília e trabalha em companhias aéreas (Varig)

1971:  muda-se para São Paulo, cursa Turismo na Faculdade de Turismo 
Morumbi (hoje Universidade Anhembi-Morumbi).

1975:  gradua-se em Turismo, passando a lecionar português na mesma 
faculdade e a responder pela área de comunicação interna.

1978:  inicia mestrado na Escola de Comunicações e Artes sob orientação 
de Gaudêncio Torquato, concluindo-o em 1982. 

1982:  começa a lecionar Jornalismo Interpretativo na Faculdade Cásper 
Líbero. Cursa a habilitação de jornalismo no Instituto Metodista 
de Ensino Superior (hoje Universidade Metodista de São Paulo). 

1984:  começa doutorado na ECA-USP com Gaudêncio Torquato.

1986:  passa em concurso como docente na ECA/USP. 

1989:  lança o primeiro livro-reportagem, Colômbia Espelho América.

1990:  defende a tese de doutorado “O livro reportagem como extensão 
do jornalismo impresso: realidade e potencialidade”. 

1991:  Dá sua primeira disciplina em pós-graduação na ECA/USP.

1994:  assume a assessoria de imprensa da Viação Aérea São Paulo.

1995:  Aos 44 anos, lança Ayrton Senna – Guerreiro de Aquário (Brasi-
liense) sobre o ex-piloto de Fórmula 1.

1996:  organiza o livro Econautas. Ecologia e Jornalismo Literário Avan-
çado (ULBRA/Peirópolis).

1997:  assume a direção do curso de Comunicação Social da Universida-
de de Uberaba (MG)

2001:  faz pós-doutorado em Educação na Universidade de Toronto, no 
Canadá.
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2003:  participa da criação do TextoVivo com Sergio Vilas Boas, Celso 
Falaschi e Rodrigo Stucchi.

2006:  é um dos cofundadores da ABJL (Academia Brasileira de Jornalis-
mo Literário.

2006:  aposenta-se da USP. 

2008:  lança a quarta edição, revista e ampliada, de Páginas Ampliadas 
(Manole).

2009:  publica Escrita Total: escrevendo bem e vivendo com prazer, alma 
e propósito (Clube de Autores). 

2010:  lança Jornalismo Literário Para Iniciantes (Clube de Autores).

2013:  continua dirigindo o curso de pós-graduação em Jornalismo Lite-
rário, escreve livros, atua como coach de escrita, em storytelling e na 
Universidade EAN de Bogotá. 
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3. Fonte: currículo Lattes de Edvaldo Pereira Lima, consultado em 6 nov.2013. 
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Educador humanista e inovador

Maria Luiza Cardinale Baptista1

A vida acadêmica é cheia de emoções, encontros, desencon-
tros, desaHos. Tenho vivido cada momento, buscando com-
preender sua intensidade, seu “texto-vida”, que me instiga a 
saber mais, não só teorias, práticas e processos, mas compre-
ender também as tramas existenciais que vão se costurando, 
entrelaçando, num tecido-texto humano de seres aprenden-
tes, que vão se mesclando e, desse modo, reinventando a si 
mesmos e, claro, o conhecimento, a Ciência. Penso que o 
encontro com José Manuel Morán Costas é um dos mais 
marcantes da minha vida de “ser aprendiz” da Comunica-
ção. Cada cena, cada momento com esse professor estudioso, 
apaixonado por educação e por comunicação, me provocou 
a reGetir, a rever, a reinventar as concepções que eu tinha, 
resultando (re)direcionamentos de uma vida inteira de edu-
cadora em Comunicação Social. 
Foi assim comigo e, certamente, com muitos que passaram 
pela experiência de conviver com o professor Manolo Morán, 

1. Jornalista, pela UFRGS, mestre e doutora em Ciências da Comu-
nicação, pela ECA/USP. Professora e pesquisadora do Curso de 
Comunicação Social e do Programa de Mestrado em Turismo da 
UCS (BRASIL). Diretora da empresa Pazza Comunicazione, de 
Porto Alegre (BRASIL).

4.1
COSTAS
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como era carinhosamente chamado, por estudantes de graduação e pós, quando 
o conheci na Universidade de São Paulo, na virada do anos de 1980 para os de 
1990. Nesses muitos anos de atuação em processos de ensino-aprendizagem, 
ele esteve à frente de grupos em diversos ambientes presenciais e virtuais, como 
educador e como gestor. É uma das principais referências, quando se trata de 
discutir a combinação educação, comunicação e novas tecnologias, sob uma 
perspectiva que ele mesmo chama de “educação humanista”, o que já remete à 
sua formação jesuíta.

Voz meio rouca, jeito suave de falar, marcado pelo acento espanhol, que 
ainda permanece, mesmo depois de tantos anos vivendo no Brasil. Ele nasceu 
em Vigo na Espanha e naturalizou-se brasileiro em 1988. Vigo é uma cidade 
no norte da Espanha, perto de Portugal, um porto de mar, lugar de pesca. O 
pesquisador traz a marca, na vida, de quem passou por várias mudanças, várias 
desterritorializações e, nesse sentido, a experiência de encontrar “o mundo do 
Outro”, encontrar e aprender a respeitar as diferenças.

José Manuel Morán Costas é um daqueles pesquisadores que expressam hu-
manidade em cada detalhe da sua presença. Hoje com 67 anos, Manolo Mo-
rán traz uma história de dedicação à Educação e à Comunicação. Concluiu a 
graduação em FilosoHa na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, em 1971; o 
mestrado (1982) e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade 
de São Paulo (1987). Até 2013, foi Diretor do Centro de Educação a Distância 
da Universidade Anhanguera Uniderp. A partir de 2014, passou a trabalhar 
como consultor para Projetos Educacionais, dedicando-se à produção de proje-
tos inovadores e às palestras para difusão desses projetos. É professor aposentado 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). 
DeHne a sua experiência, como envolvendo a “área de Comunicação e Educa-
ção, com ênfase em inovações na educação presencial e a distância, com apoio 
das tecnologias” (MORÁN COSTAS, informação verbal, 2013). 

Pesquisador de mudanças na educação presencial e a distância, ele aHrma 
que seu foco é “contribuir para tornar a escola e a universidade mais atraentes, 
inovadoras, empreendedoras e acolhedoras, focando mais a pesquisa, a intera-
prendizagem, os valores humanos e as tecnologias digitais”. Não é pouca coisa, 
mas talvez seja o cerne da importância e do potencial de sobrevivência das orga-
nizações educacionais e do processo educacional, como um todo. Morán Costas 
dedica-se a mostrar que a escola é possível, desde que seja reinventada. Essa 
reinvenção passa pelo uso adequado de novas tecnologias, mas, mais que isso, 
pela renovação da condição de humanidade nas relações de aprendizagem, pelo 
reconhecimento do valor dos saberes dos estudantes e relativização do “lugar” 
do professor, com o desmonte da lógica iluminista. O pensador vai ensinar que 
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o melhor professor é aquele que convive, compartilha, provoca, instiga, desen-
cadeia processos de aprendizagem, sem a pretensão de ensinar, pelo simples 
oferecimento de uma enorme quantidade de conteúdos.

Neste texto, a opção de escrita começa pela narrativa, no sentido de conta-
ção da história da aproximação com o pensador José Manuel Morán Costas. As 
cenas iniciais de contato com o educador já sinalizam aspectos dos seus traços 
proHssionais e humanos. São cenas que trazem o olhar das pessoas pra ele e, 
nos detalhes, nas minúcias, o encontro com uma prática humana de acolher 
e educar, em processos de aprendizagem integradores e mobilizadores dos afe-
tos. Depois dessas cenas iniciais, apresento as marcas da trajetória, informações 
sobre a formação e a história de vida, que foram constituindo o pesquisador e 
direcionando seu olhar, suas ênfases proHssionais e teóricas. A seguir, são apre-
sentadas quatro linhas principais do pensamento do autor, buscando trazer um 
pouco da essência desse pensamento e de sua contribuição para o pensamento e 
prática educacional e comunicacional.

Cenas de Aproximação com o Educador Humano

Era 1988. Eu trabalhava no Rio Grande do Sul, como chefe de reportagem 
da Central do Interior do jornal Correio do Povo, coordenando 21 repórteres 
em todo o estado do Rio Grande do Sul. Entendi que tinha chegado o momen-
to de avançar, de aprender mais. Percebi que fazia o meu máximo, o máximo 
do que eu sabia, do que tinha aprendido na Universidade e na vida. O tempo 
de assessora de imprensa da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande 
do Sul também me trouxera inquietações. Ampliava-se, em mim, a consciência 
do compromisso do comunicador social, no sentido de oferecer informações de 
qualidade para a sociedade e conhecimento a respeito dos processos comunica-
cionais. Tratava-se, já naquele momento, da compreensão de que a Comunica-
ção Social também educa, provoca, aciona o sujeito para algumas ações e para 
outras, não. Nesse sentido, decidi estudar a relação do metalúrgico de Porto 
Alegre com a telenovela e com a comunicação do sindicato, a partir das noções 
de desejo e espelho, para entender porque a telenovela, que aparentemente se 
destina ao entretenimento, consegue envolver e mobilizar as pessoas para as 
ações as mais diversas e a comunicação do sindicato, que se destina à mobiliza-
ção e conscientização, tantas vezes não consegue fazer isso.

Quando procurei o professor José Manuel Morán, eu não o conhecia pes-
soalmente. A indicação tinha sido feita por uma funcionária da secretaria da 
ECA, chamada Lourdes, em um dos contatos presenciais que Hz, buscando 
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informações sobre o processo de seleção e orientador. Eu queria estudar na USP. 
Minha condição de paulista de nascença foi construindo a ideia de que teria 
que estudar na Universidade de São Paulo. Quando escolhi o Jornalismo, pensei 
que a ECA era o meu destino. Na graduação, isso não foi possível. Mudei-me 
para o Rio Grande do Sul. O mestrado era minha chance de resgate. Em terras 
gaúchas, me aconselharam a desistir. Era longe, difícil equacionar o desloca-
mento, a mudança. “Olha, Malu, o pessoal da USP já sai da graduação com 
vaga reservada com o orientador. Você acha que você vai conseguir um orien-
tador, morando no Rio Grande do Sul?”, disse um amigo, preocupado com o 
“meu sonho”, com a força do meu desejo. Eu respondi: “Olha, quanto tempo 
vai demorar, eu não sei, mas sei que, se não tentar, não vou conseguir mesmo”. 
Bem, Hz contato com outros professores, o nível de exigência era muito grande. 
Meu projeto era “singelo” do ponto de vista teórico, para ser eufemista. Eu já 
tinha consciência disso na época e hoje tenho muito mais. Era uma boa ideia, 
mas faltava consistência teórica e metodológica.

A secretária da Pós-Graduação da ECA perguntou a temática da minha pes-
quisa. Eu aHrmei: “Telenovela”. Ela: “Quem vai ser teu orientador?’. Eu: “Ainda 
não sei, Hz alguns contatos, com alguns professores, mas não está fácil conseguir 
vaga”. Ela então me disse: “Por que você não tenta falar com o professor Mano-
lo, ele trabalha com televisão e é muito bom, atencioso, humano e é orientador 
novo”. Perguntei: “Você está me dizendo que ele tem vaga?”. Ela respondeu: 
“Não, não posso dar esse tipo de informação”, e sorriu. Naquele momento, 
pedi o telefone do professor e isso acabou deHnindo meu mestrado e, também, 
reforçando os direcionamentos dos meus estudos, no sentido de busca de uma 
comunicação inovadora e humana, voltada para o que eu deHno hoje como 
amorosidade nas relações educacionais. 

Percebo que a fala da secretária sinalizava características básicas do educador 
“muito bom”, no sentido de competente, dedicado, esforçado; “atencioso”, “hu-
mano”, no sentido de que é alguém que se preocupa com o aluno e se empenha 
para ajudar, verdadeiramente a provocar processos de aprendizagem respeitosos, 
que se pautem pelo “encontro e respeito com o Outro, como legítimo Outro na 
convivência”, que é a concepção de amorosidade com a qual trabalho, a partir 
da noção de amor de Humberto Maturana (1998).

No encontro com Manolo, desde o primeiro contato ao telefone, até nosso 
primeiro encontro na ECA, tive o que se pode deHnir por “acolhimento”, me 
senti acolhida, na minha condição de aprendiz pesquisadora, de alguém que ti-
nha na bagagem, principalmente, desejo, muito desejo e saberes vividos, muito 
mais que pensados, sistematicamente na sua dimensão teórica. Tudo em mim 
estava para ser feito, em termos da construção da pesquisadora, com “substân-
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cia teórica” condizente com o nível do mestrado. Por sorte e graça, deparei-me 
com um pesquisador que reconheceu isso e reconheceu que isso tinha valor, que 
depois foi me ajudando a compor o novo projeto, a pesquisa, a dissertação. Na 
nossa conversa na ECA, que deHniu a vaga pro mestrado, sua fala foi cordial, 
as perguntas respeitavam o que ele já tinha visto no meu projeto, minha funda-
mentação teórica ainda “rasa”. Ele, então, direcionou os questionamentos para 
checar meu desejo e meu comprometimento com o projeto “mestrado”. Em um 
determinado momento, ele me perguntou: “Maria Luiza, por que você quer 
fazer mestrado?”. Eu repeti a pergunta: “Por quê?”. Ele: “Sim, por que, qual é 
a sua intenção com essa pesquisa, com o curso de mestrado mesmo?”. Eu res-
pondi: “Bem, quero fazer mestrado para realizar uma pesquisa que ajude a com-
preender algo que interessa aos trabalhadores, às pessoas mais simples. Quero 
colocar meu conhecimento a serviço da sociedade. Não quero pesquisar apenas 
pelo título ou para colocar mais uma dissertação na biblioteca. Quero algo que 
me ajude a entender a vida e que me ‘ajude a ajudar’ as pessoas a entenderem a 
vida, nos seus aspectos de Comunicação”. Ele sorriu. Percebo que sintonizamos 
naquele momento, na dimensão ética e comprometida de produção do conhe-
cimento, a comunicação e a educação.

Eu o vi também auxiliar vários outros colegas, frequentei suas aulas e par-
tilhei os processos de aprendizagem que ele desencadeava com grupos de pós-
-graduandos. As aulas eram marcadas pela apresentação de objetivos e roteiros-
-base, como trilhas referenciais, que previam uma boa parte do semestre a cargo 
das produções dos alunos, orientadas pelo professor. Ali mesmo, pude observar 
que ele desocupava o centro e se colocava em “roda de conversa” conosco, es-
timulando, provocando e também aproveitando o que cada um e cada grupo 
trazia. Era uma aula diferente, justamente pela “desterritorialização” do lugar do 
professor. Ali, o professor não era “aquele que professa”, tampouco nós éramos 
“alunos”, no sentido etimológico “sem luz”. Eu sentia que era uma proposta 
diversa, mais madura, ainda que bastante desaHadora do ponto de vista da siste-
matização de conteúdos, de processamento do mar de informações. 

Também me chamou a atenção o contato com conhecimentos ligados a 
processos e projetos de aprendizagem inovadores e humanistas, de experiências 
latino-americanas. Então, ao mesmo tempo em que discutíamos tecnologias e 
aprendizagem no cenário da época, década de 1990, éramos convidados a reGe-
tir sobre experiências integradoras, com viés de mobilização de um pensamento 
crítico em relação aos meios de comunicação, de uma educação para os meios, 
também me senti provocada a pensar a América Latina, como o território de 
onde olhamos o mundo e aprendemos, o apreendemos. A América Latina como 
o nosso território de produção de conhecimento comunicacional e educacional. 
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Os títulos Educação humanista inovadora, Tecnologias na Educação, Educação a 
Distância e Desafios na comunicação pessoal são trilhas apresentadas pelo pró-
prio autor, em sua página pessoal, como trilhas sinalizadoras e sintetizadoras do 
rumo do seu pensamento.

Marcas da Trajetória de um Pesquisador Humanista

José Manuel Morán viveu em Vigo, onde nasceu, até os 10 anos. Depois, 
foi para o Colégio interno, onde fez o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
em León, norte da Espanha. Lembra que a direção do colégio escolhia alguns 
estudantes que aparentavam ter condições de seguir carreira religiosa, o que 
foi incentivado pela família, principalmente pela mãe e avó. Com 16 anos, em 
1962, entrou para o noviciado, o que é chamado de provação, em Salamanca. 
Depois, fez o juniorado, que corresponderia ao curso de Letras. Tinha a opção 
de cursar FilosoHa. Havia, então, na época, um convênio entre a Espanha e par-
te do Brasil. Em função desse convênio, em 1967, Morán veio para o Brasil cur-
sar FilosoHa, em São Leopoldo, em uma faculdade dos jesuítas, chamada Nossa 
Senhora Medianeira Brasil. Nesse meio tempo, entre os ajustes de semestre, fez 
seis meses de estudos em Milão, sobre Televisão e Cinema.

O Curso de FilosoHa, no Brasil foi sendo feito, com o aproveitamento de 
créditos dos estudos clássicos que havia cursado na Espanha. Concomitante-
mente com os dois últimos anos, ele foi para Buenos Aires, onde começou a 
estudar Televisão, na Universidad del Salvador. Nas férias, viajava para o Brasil 
e fazia cursos de férias, na faculdade de HlosoHa, para ir terminando os créditos 
faltantes.

Morán conta que foi em Buenos Aires onde teve a primeira crise, em relação 
a seguir a vida religiosa, como jesuíta. “Comecei a me questionar. Foi um perío-
do difícil, uma decisão difícil, mas acabei optando por seguir em outra direção”, 
aHrmou. Quando voltou ao Brasil, foi para São Leopoldo, cursar Bacharelado 
em Teologia, no Colégio Cristo Rei, uma das instituições que resultaram na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Quando faltava um ano 
para ser licenciado, Morán já podia se ordenar, mas decidiu abrir mão da vida 
religiosa. Lembra que foram questionamentos difíceis, porque, durante todo o 
tempo de estudo com os jesuítas, vivia num mundo à parte, em certo sentido 
“protegido”. Teve, então, que enfrentar muitas mudanças. Seus planos, na épo-
ca, envolviam o projeto de continuar em Porto Alegre, já que tinha sido contra-
tado para dar aulas na Unisinos e na Pontifícia Universidade Católica (PUC). 
Isso ocorreu até que um colega sugeriu que ele fosse fazer mestrado na ECA. A 
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ideia pareceu interessante, ele conseguiu a vaga, mas pensava, inicialmente, em 
voltar para Porto Alegre, o que acabou não ocorrendo. O tempo do Mestrado 
foi decisivo para que ele construísse raízes em São Paulo, o que ele comenta, 
brincando consigo mesmo e com suas escolhas: “não foi sinal de inteligência”.

Durante o período do mestrado, ele conheceu sua primeira mulher e os dois 
tiveram o primeiro Hlho. Nesse tempo, o pesquisador começou a conciliar a 
pesquisa com aulas em faculdades locais, como a FAAP, Anhembi Morumbi, 
a Escola Superior de Propaganda. Ele também fez um estágio na TV Cultura. 
Então, seguiu fazendo o mestrado e lecionando, para sustentar a família. Seu 
orientador foi Paulo Emilio Sales Gomes, que era crítico de cinema e ligado à 
elite cultural de São Paulo. Ele era casado com Lígia Fagundes Teles. Morán fala 
com carinho do orientador e das conversas de orientação que foram consoli-
dando uma amizade forte. Nesse sentido, salienta o quanto foi difícil a morte 
desse professor, durante o processo de orientação e, também, seguir fazendo a 
pesquisa e a dissertação. A dissertação era sobre televisão, sobre contradições e 
perspectivas, o que fazia com que a visão do intelectual ligado à esquerda con-
tribuísse muito. Morán conta que, depois da morte do orientador, demorou a 
conseguir retomar a dissertação. Em 1982, concluiu o Mestrado, defendendo a 
dissertação, com o título Contradições e Perspectivas da Televisão Brasileira.

Morán também participou de uma série de trabalhos com comunidades e 
escolas sobre a leitura dos meios de comunicação. Eram trabalhos envolvendo a 
comunidade, em que eles participavam ativamente, produzindo uma recepção 
crítica. Também nesses projetos, Morán ia construindo as práticas de envolvi-
mento direto dos sujeitos no processo de produção de conhecimento, conheci-
mento que, segundo ele, se produz vivendo ativamente o processo, não apenas 
‘consumindo’ saberes do outro.

Nas recordações, o pesquisador ressalta o tempo de atividades na Universi-
dade Metodista de São Paulo, com professores como José Marques de Melo e 
Ismar Oliveira. Lembra que havia ali um projeto de Leitura Crítica da Comuni-
cação (LCC), do qual ele foi coordenador e que também marcou sua trajetória 
acadêmica e proHssional como um todo. Conta que as ações do projeto envol-
viam estudos ligados ao movimento de consciência crítica forte aos meios, como 
espaço de manifestação das pessoas. “Era de crítica à falta de democratização dos 
meios de comunicação, crítica a ações da Rede Globo, por exemplo”.

Em 1982, Morán iniciou o doutorado que concluiu em 1987. O longo 
período de curso deveu-se ao fato de que ele seguiu trabalhando, como pro-
fessor, enquanto fazia a pesquisa. Conta que trabalhou, também, no Colégio 
Santa Cruz, de São Paulo, que era ligado aos padres canadenses, cuja obra era 
referência na época. No doutorado, fez uma análise de movimentos de recepção 
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aos meios de comunicação, estudando uma série de projetos, como o projeto 
Seneca, do Chile, entre outros. A pesquisa e seus trabalhos nos movimentos e 
como professor seguiam na direção de uma perspectiva de alfabetização para as 
mídias, de compreensão de como ocorre a midiatização das informações, então, 
no sentido de crítica aos meios de Comunicação Social.

Em 1985, Morán começou o trabalho como professor da ECA/USP, em 
tempo parcial, e, em 1989, assumiu o cargo de professor em tempo integral na 
instituição. Lembra que gostava muito de trabalhar nas outras universidades, 
como a Metodista, mas o deslocamento se tornava pesado, para o cotidiano. 
Por isso, teve que optar e se Hxou como docente do Centro de Televisão e Rádio 
(CTR). Aposentou-se na USP, na virada de 2001 para 2002.

Dos estudos de recepção, Morán migrou para os estudos de tecnologia na 
educação. Participou ativamente do lançamento de um dos grandes projetos da 
ECA/USP ligado à temática, que se chamou Escola do Futuro, em parceria com 
o professor Frederic Litto. Só que a visão de aproveitamento das tecnologias no 
ensino não ofuscou uma preocupação maior com o processo de aprendizado, 
que teve como fonte a educação humanística da formação jesuíta e, como refe-
rencial teórico importante, os estudos de Paulo Freire e Carl Rogers, segundo o 
próprio Morán.

De Rogers, em especial, a ideia de tornar-se pessoa, com ênfase na comu-
nicação interpessoal e não diretiva. Esse entendimento foi sendo associa-
do à linha humanista da formação jesuítica e também da visão de Paulo 
Freire. Então penso que daí vem a base da abordagem da comunicação 
interpessoal, voltada não apenas para a recepção aos meios, mas à edu-
cação escolar. Penso que essa perspectiva se constituiu a linha mestra dos 
meus estudos e da minha ação como educador. (MORÁN COSTAS, 
informação verbal, 2013)

Com o trabalho na Escola do Futuro, Morán seguiu suas atividades em pro-
jetos voltados para a análise e desenvolvimento do uso de tecnologias comuni-
cacionais em redes, em processo de apoio de Gexibilização de tempos e espaço. 
Essa perspectiva foi sendo desenvolvida em paralelo, na Escola do Futuro e com 
projetos de aprendizagem com os alunos de pós-graduação na ECA. “Eu ia 
transformando a aula em projetos de pesquisa, de produção de conhecimento e 
em processos de transformação da própria lógica e prática de desenvolvimento 
das relações de ensino-aprendizagem”. Lembra que essa transformação foi sen-
do feita, a partir de ações simples, como a criação de página para compartilhar 
textos, a ida do grupo de estudantes para o laboratório de informática, onde se 
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criava outra condição e processo de aprendizagem. “Fui abrindo possibilida-
des de mescla de momentos presenciais e virtuais, com muita produção, mas 
também iniciava um processo em que os cursos deixavam de ser totalmente 
presenciais, na perspectiva de uma aprendizagem híbrida, que hoje é uma das 
tendências da Educação”.

Essas atividades e experimentos foram desenvolvidas a partir do ano de 1991. 
São ações que levaram à compreensão da necessidade de transformação do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, contemplando o auxílio direto e intenso das tec-
nologias e, ao mesmo tempo, já sinalizavam para como essas mudanças poderiam 
ocorrer. Morán diz que a cada ano foi aprimorando, incorporando algumas ini-
ciativas que mesclavam o presencial com o virtual e aHrma: “Entre 1996 e 1997, 
transformei o curso em semipresencial”. A mudança, a inovação, seja ela tecno-
lógica ou nos processos de aprendizagem, em termos de metodologias e pres-
supostos, também enfrentou resistências. O educador aHrma que nem sempre 
foi bem compreendido por alguns colegas, que estranhavam a desconstrução do 
modelo de aula, questionando bastante o fato de que se produzia outro tipo de 
interação com os alunos e ampliava-se a importância das vinculações e produções 
compartilhadas pela internet. Era a proposição de outro modelo, mas não só pela 
presença forte das tecnologias de informação e de interação. A novidade também 
dizia respeito ao modo de vincular-se, humanamente, descontruindo o lugar 
central de poder do professor e instalando um processo de redes de aprendizagem 
em que o professor segue aprendendo em todo o processo, ao mesmo tempo em 
que o coordena. A força da tradição na formação de alguns colegas, segundo o 
professor Morán, fazia com que eles estranhassem e até se incomodassem com 
o modo como ele conduzia os processos com seus alunos. Ao mesmo tempo em 
que ia percebendo, com os alunos, que estava no caminho certo, enfrentava re-
sistências fortes, difíceis de lidar, às vezes. “Posso dizer cheguei a Hcar um pouco 
marginalizado, em alguns momentos, por parte dos colegas que não compreen-
diam o que eu estava fazendo e a seriedade da transformação. Mas eu sempre tive 
referencial teórico que me sustentasse. Não era um experimento qualquer, mas 
mudanças orientadas por convicções de vivência e também de teoria”.

Nos anos de 1990, foi aprovada a possibilidade de implantação do Ensino 
a Distância, pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Morán esteve diretamente 
envolvido com o processo de implantação da modalidade, em diversas insti-
tuições, como avaliador ou consultor do processo. A partir de então, diante 
da possibilidade concreta de implantação de projetos, houve a necessidade de 
formação de educadores, em nível superior. Morán iniciou a supervisão de uma 
série de projetos de educação a distância, o que foi abrindo novos horizontes, 
tanto no Ensino Superior, como na Educação Básica. 
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Depois de se aposentar na ECA/USP, Morán desenvolveu atividades na Fa-
culdade Mackenzie, durante dois anos; esteve trabalhando em um Programa de 
Educação e Currículo, na PUC de São Paulo, e desenvolveu um projeto de Edu-
cação Semipresencial, nas Faculdades Sumaré, de São Paulo. “Nessas faculdades, 
eu trabalhei a ideia de fazer os 20% em todos os cursos e disciplinas. Imagina o 
que é levar uma instituição, na época, com 3 mil alunos, a mesclar o ensino pre-
sencial, abrindo 20% para o processo de virtualização”. Em 2009, as faculdades 
já estavam com 7 mil alunos. Morán lembra que era um projeto de implantação 
de algo novo, no sentido de sensibilizar coordenadores, professores, alunos, para 
desenvolver as atividades a distância.

Atualmente, Morán coordena um grande projeto de Educação a Distância, 
na Universidade Anhanguera, envolvendo mais de 130 mil alunos de gradua-
ção, em um processo amplo de transformação, desde a sala de aula, atividades 
via internet, redes de interações, um processo de hibridização da aprendizagem, 
com o apoio das tecnologias e de uma outra visão de interação nas relações.

Em termos de rumos da educação, Morán aHrma que se percebe claramente 
o direcionamento para processos híbridos de aprendizagem. Haverá, inevita-
velmente, a mescla entre o ensino presencial, o online, o virtual, com chats e 
atividades compartilhadas. Segundo ele, não se justiHca que a educação siga 
sendo desenvolvida com os dogmas e métodos tradicionais apenas. Ele se re-
fere às grandes mutações sociais decorrentes do desenvolvimento tecnológico, 
indicando o quanto essas mutações também construíram novas possibilidades. 
AHrma, por exemplo, que através do uso das tecnologias, em algumas áreas po-
dem ser feitas simulações via equipamentos, que evitam, por exemplo, ter que 
recorrer a animais, como “instrumentos do conhecimento”, como se viu ocorrer 
amplamente em algumas áreas do conhecimento. Destaca, nesse sentido, o cres-
cimento do virtual e do semipresencial. 

O educador enfatiza, no entanto, a necessidade de desenvolver e ampliar 
metodologias mais ativas, no sentido de envolver os alunos em projetos, em jo-
gos, de tal forma que eles sejam sujeitos do processo, sejam aqueles que pesqui-
sam, que investigam. O professor, nesse processo, orienta, compartilha de modo 
cúmplice o processo de aprendizagem. “Ele é um tutor, um orientador”, reforça. 
Segundo o pesquisador, essas mudanças vão afetar o ensino, cada vez mais, em 
todos os níveis, desde a educação básica, até a educação dos mais adultos, que 
não puderam estudar ou que estudaram, mas estão voltando para complementar 
a formação ou para cursar algo que não foi possível fazer, na época da formação 
na graduação. Lembra que a modalidade tem sido implantada em processos de 
aprendizagem de atualização, especialização e educação continuada, bem como 
em modelos semipresenciais, com a existência de sedes polo e modelos online. 
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No futuro, a educação vai ser mais Gexível, adaptada ao rumo de cada aluno, ao 
que ele conhece e seu próprio ritmo de aprender.

Educação Humanista Inovadora

Essa primeira trilha do pensamento e orientação educacional de José Manuel 
Morán expressa sua preocupação com os processos educacionais e efetivamente, 
sua condição de existência e valor para quem a usufrui, para quem a produz. A 
temática é recorrente em seus textos, mas foi trabalhada especialmente no livro 
intitulado A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá (2011), que 
aborda as mudanças provocadas pelas redes digitais, na educação presencial e a 
distância, em todos os níveis de ensino. O livro apresenta o panorama da as-
similação das transformações contemporâneas nas escolas, com as implicações 
junto aos professores e alunos. Nesta obra, o autor também descreve as etapas 
de apropriação das tecnologias pelas escolas, bem como o papel de professores 
e gestores nesse processo.

A perspectiva ajuda a pensar os processos contemporâneos de aprendiza-
gem e seus desaHos, suas diHculdades. Segundo o educador, há uma série de 
diHculdades para que ocorram mudanças na Educação e que essas mudanças 
sejam direcionadoras e geradoras de processos que façam mais sentido às pessoas 
envolvidas. Em síntese, ele se refere aos processos desiguais de aprendizagem e 
evolução pessoal e social; ao predomínio da mídia; à ênfase no intelectual, bem 
como à separação entre a teoria e a prática, entre “o pensar e o viver”. O autor 
sinaliza, ainda, para diHculdades no gerenciamento emocional, tanto no plano 
pessoal como no organizacional.

Além disso, Morán critica o que chama de uma lógica autoritária dos pro-
cessos educacionais, defendendo uma transformação da educação, rumo a uma 
perspectiva mais humanista e integradora. Ele acredita que isso não é possível 
sem uma mudança radical na postura do professor, do educador. “O educador 
autêntico é humilde e conHante. Mostra o que sabe e, ao mesmo tempo, está 
atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a complexidade do apren-
der, a nossa ignorância, as nossas diHculdades” (MORÁN, 1999, p.2). 

Nas suas reGexões, o autor aHrma que só é possível educar para a autonomia, 
em processos, efetiva e fundamentalmente, participativos, interativos e liberta-
dores. Nesse sentido, diz que esses processos precisam respeitar as diferenças e se 
constituir em ações libertadoras que incentivem e gerem pessoas e organizações 
livres. Explica que muitos dos empecilhos dizem respeito ao autoritarismo da 
maior parte das relações humanas e interpessoais, grupais e organizacionais, 
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salientando para o fato de que isso reGete nosso atraso individual e coletivo, no 
sentido de desenvolvimento humano, de equilíbrio pessoal e de amadurecimen-
to social.

Morán defende a existência de administradores, diretores e coordenadores 
mais abertos, que entendam todas as dimensões que estão envolvidas no pro-
cesso pedagógico. AHrma, no entanto, que as mudanças na educação dependem 
também de alunos motivados e curiosos, que estimulam as melhores qualidades 
do professor. Segundo ele, é possível e necessário o estabelecimento de parcerias 
entre os estudantes e o professor educador. “Alunos motivados aprendem e en-
sinam, avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor”. O pesquisador 
defende a cumplicidade e o estabelecimento de relações ternas e capazes de gerar 
a conHança nas relações.

 Chama a atenção, nos seus diversos textos e na sua prática de educador, o 
direcionamento para a compreensão da relação entre a educação e a vida. Quer 
dizer, o autor, o tempo todo, sinaliza para aspectos em que a educação precisa 
ajudar a viver melhor e a produzir uma vida melhor, que no que realmente é im-
portante nessa vida. Nesse sentido, suas proposições se alinham a pensamentos 
como os de Paulo Freire, Jean Piaget e outros autores, que propõem uma edu-
cação transformadora e amorosa, também uma educação que ajude a dar espe-
rança de alteração das condições de vida, uma educação a partir da produção da 
autonomia e da produção como motor do saber. Ele aHrma, nesse sentido, que a 
questão fundamental é a interação humana, de forma colaborativa, entre alunos 
e professores, de tal forma que o professor ajude a aprendizagem de conteúdos, 
mas, mais que isso, seja um elo para a compreensão maior da vida.

Essa discussão é feita a partir da compreensão da educação como “um pro-
cesso gradual de aprender a discernir o que pode ajudar-nos a construir uma 
vida que valha a pena” (MORÁN, 2011, p.73-74). Lembra também que a edu-
cação é um processo complexo, tenso, contraditório e permanente de tornar 
nossa vida mais rica, impactante e equilibrada entre conhecer, sentir, comuni-
car-nos e agir, ampliando nossa percepção de múltiplas camadas da realidade, 
nossa capacidade de acolher e amar, de enfrentar situações mais complexas, mais 
desaHos e projetos.

Tecnologias na Educação

Outra trilha importante, nos estudos de José Manuel Morán, é a que permi-
te a compreensão da contribuição das tecnologias comunicacionais, no proces-
so de educação. Neste caso, vale destacar o livro Novas Tecnologias e Mediação 
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Pedagógica (2007), organizado por ele, em que apresenta a discussão sobre a 
introdução da informática e da telemática na educação. Nesta obra, José Morán 
faz uma abordagem sobre os aspectos desaHadores da integração e utilização 
do computador e da Internet na escola. Sua perspectiva pedagógica ajuda a 
reGetir a respeito do papel do professor contemporâneo, nos contextos em que 
estão sendo incorporadas as tecnologias informacionais. Além desse livro, há 
uma gama de artigos sobre a temática, disponíveis em periódicos e na internet. 
“A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, 
desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis 
manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas 
e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos.” (MO-
RÁN, 1999, p.5-6)

Com uma visão sem idealizações quanto às tecnologias, o pesquisador discu-
te o processo de desenvolvimento do conhecimento, a partir do envolvimento 
do sujeito com algumas tecnologias. É o caso da televisão, por exemplo, tecno-
logia que marcou seus estudos.

Os Meios de Comunicação operam imediatamente com o sensível, o 
concreto, principalmente, a imagem em movimento. Combinam a di-
mensão espacial com a cinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais 
alucinante (como nos videoclips). Ao mesmo tempo utilizam a lingua-
gem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e racional. Imagem, 
palavra e música se integram dentro de um contexto comunicacional 
afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar 
mais facilmente as mensagens. (MORÁN, 1999, p.4)

Assim, o autor vai ensinando que as tecnologias informacionais vão envol-
vendo o receptor, pela sua dimensão múltipla e complexa, o que sinaliza para 
a importância de a educação também se orientar pela transcodiHcação, pelo 
acionamento dos sentidos, do sensível, de tal forma a envolver e mobilizar o 
estudante: “A relação com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém obriga - 
é feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa - 
aprendemos vendo as estórias dos outros e as estórias que os outros nos contam” 
(MORÁN, 1999, p.3-4).

É importante destacar a visão realista do pesquisador, a respeito do uso das 
tecnologias. Segundo ele, a tecnologia é um grande apoio de um projeto pe-
dagógico que foca a aprendizagem ligada à vida, mas não é tudo. Sozinha não 
pode fazer o que tem que ser feito. É o que ele ressalta, por exemplo, com rela-
ção à internet: “A Internet nos ajuda, mas ela sozinha não dá conta da complexi-

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   107 15/10/14   21:33



108 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

dade do aprender hoje, da troca, do estudo em grupo, da leitura, do estudo em 
campo com experiências reais” (MORÁN, 2008, online). Para Manolo Morán, 
a questão fundamental continua sendo “interação humana”, de forma colabo-
rativa, entre alunos e professores. Explica que o professor precisa desempenhar 
adequadamente dois papéis: “ajudar na aprendizagem de conteúdos e ser um 
elo para uma compreensão maior da vida” (MORÁN, 2008, online). Segundo 
ele, o desaHo é criar situações desaHadoras de construção de projetos para que 
os estudantes utilizem seus vínculos com a tecnologia, para aprender dentro e 
fora da sala de aula. 

As tecnologias devem ser utilizadas, também, para partilhar o saber, para 
estabelecer redes de saberes e de partilha de conhecimentos. Desse modo, os 
estudantes também tendem a se mobilizar, porque não estarão produzindo por 
produzir, mas para expor e tornar público seu saber. Morán destaca, neste sen-
tido, a importância de uma concepção de aprender de forma cooperativa e não 
competitiva. “Hoje temos a possibilidade de os alunos participarem de am-
bientes virtuais de aprendizagem, tanto de uma forma simples, publicando um 
trabalho em uma página, quanto criando debates, fóruns ou listas de discussão 
por e-mail” (MORÁN, 2008, online). O pesquisador aHrma que o importante 
é o foco, que o aluno e o professor sejam estimulados a fazer parte de um espaço 
virtual de referência que disponibilize o que é feito em sala de aula. Ele acredita 
que essa área de visibilidade liberta a sala de aula do espaço e do tempo físico, o 
que também ajuda a ressigniHcar o aprendizado.

Morán chama atenção ainda para outro aspecto importante, em termos de 
uso das tecnologias para a Educação, que é a tendência e dispersão do estu-
dante, diante de tantas possibilidades. O cenário contemporâneo é marcado 
por muitos, quase inHnitos estímulos. Isso desorienta o estudante que, segun-
do ele, muitas vezes, não tem maturidade para fazer as escolhas e decidir por 
“onde navegar”. Mais uma vez, ele ressalta, então, o papel do professor como 
cúmplice do processo, procurando encontrar um meio tom, maneiras de estar 
ao lado, sem impor, mas também direcionando, orientando o percurso de 
aprendizagem.

Do ponto de vista metodológico, procuro um equilíbrio: nem impor de-
mais o processo, que amarra o aluno, nem deixar que as coisas aconteçam 
a seu bel-prazer. Eu trabalho com dois momentos. No primeiro, mais 
aberto, eu coloco um tema em discussão e o aluno procura a informação 
por si. Depois de um certo tempo, passamos a partilhar o resultado das 
pesquisas, focamos um determinado artigo ou outro material, para que 
não Hque muito disperso (MORÁN, 2008, online).
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Em sua fala e em seus escritos, Morán ressalta o tempo todo o papel do 
professor, no uso das tecnologias. Ele também faz sugestões a respeito da pre-
paração do professor para esse trabalho, já que, muitas vezes, o aluno tem mais 
informações e familiaridade com os novos dispositivos tecnológicos. Em termos 
de projeto coletivo de incorporação das tecnologias na educação, Morán aHrma 
que o primeiro passo é facilitar o acesso dos professores e dos alunos ao com-
putador e à Internet. Nesse sentido, defende que as escolas públicas precisam 
ter esse acesso garantido para não Hcarem condenadas ao analfabetismo tecno-
lógico. Depois, como segundo passo, diz que é preciso familiarizar os sujeitos 
envolvidos – professores e alunos - com o computador, com seus aplicativos e 
com a Internet. Com esses passos trabalhados, Morán entende que é possível 
avançar para auxiliar os professores na utilização pedagógica da Internet e dos 
programas multimídia.

Educação a Distância

José Morán é hoje uma das grandes referências nacionais sobre o Ensino a 
Distância. Sua larga experiência na área foi construindo parte do que se entende 
hoje, no Brasil, como possibilidades do ensino dessa forma. Na verdade, a discus-
são entre distância e proximidade é bastante signiHcativa em sua obra, quando se 
compreende que a distância física, possível com o uso das tecnologias da comuni-
cação, precisa e pode ser superada por uma aproximação sensível e marcada pelo 
comprometimento mútuo entre educadores e educandos. Nesse sentido, estar 
próximo do aluno é mais desaHador do que estar “ao lado” Hsicamente. No con-
junto da produção teórica de Morán, Educação a Distância: pontos e contrapontos 
(2011) é o livro que marca a discussão sobre essa trilha de abordagem.

Ao projetar a temática, o pesquisador aHrma que cada vez mais as experi-
ências na Educação serão híbridas, mesclando situações presenciais e a distân-
cia, graças à utilização dos recursos tecnológicos. Essa possibilidade atende às 
características do nosso tempo, marcado pela complexidade das cidades, dos 
deslocamentos, a exiguidade de tempo de cada pessoa, o exaurimento de recur-
sos e a sobrecarga populacional das grandes cidades, com seus grandes proble-
mas. Assim, cada vez mais, encontrar-se, nas grandes cidades, passa também por 
encontrar-se virtualmente, não necessariamente presencialmente. Isso é válido 
também para a educação.

Morán lembra que a educação a distância não é algo novo. Desde o século 
XIX, já existiam experiências, por correspondência. Depois, com a industriali-
zação da comunicação, as possibilidades foram se ampliando e se diversiHcan-
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do, atingindo uma mídia massiva, como a televisão. Agora, com a internet e 
as soHsticadas tecnologias de interação e estabelecimento de redes midiáticas 
e Guxos informacionais, a educação a distância se transforma, cada vez mais, 
em uma experiência complexa e múltipla. O pesquisador lembra que existem 
várias modalidades, atingindo diversos níveis e públicos: pela internet, com o 
apoio de material impresso e tutorias; com o trabalho do professor através de 
teleaulas. Ele aHrma que há projetos de grande abrangência, em alta escala, com 
cursos simultâneos em cada vez mais cidades – projetos em escalas nacionais e 
internacionais.

José Morán destaca o fato de que os projetos atendem a um público diver-
siHcado, de alta e baixa renda, em processos de ensino-aprendizagem voltados 
a conhecimentos gerais ou especíHcos. Há possibilidade de educação via WEB, 
com momentos presenciais intercalados aos encontros virtuais. Isso atende às 
condições de um país continental, com concentração populacional e de pro-
jetos de educação no eixo sul-sudeste. Desse modo, amplia-se a difusão de co-
nhecimento e consegue-se atender, mais amplamente, outros centros urbanos e 
regiões do país. Ele ressalta, ainda, os projetos especíHcos, focados em algumas 
temáticas e áreas de conhecimento, lembrando que a educação a distância, atu-
almente, é uma realidade que não pode ser negada pelas instituições de ensino.

Mais que isso, alerta para o fato de que uma das grandes possibilidades é o 
surgimento de parcerias interinstitucionais, que são possíveis desde que sejam 
vencidos alguns desaHos iniciais de relação entre as organizações e ajustes tecno-
lógicos. Morán é enfático, quando sentencia: “A educação a distância é o futuro, 
tanto do país quanto do mundo”.

Desa!os na Comunicação Pessoal

Em um mundo com tantas tecnologias e transformações decorrentes da 
complexiHcação do tecido social, das relações socioeconômicas e políticas, da 
exacerbação da dimensão virtual da existência, o pesquisador José Morán cha-
ma a atenção também para os desaHos da comunicação pessoal. Ele aHrma que 
esses múltiplos fatores diHcultam, muitas vezes, os laços mais próximos, geran-
do afastamentos, separações, não acolhimentos vários. Além dos vários artigos 
sobre o assunto, o livro Desafios na Comunicação Pessoal (2007), constitui-se 
uma referência de destaque, chamando a atenção para aspectos cotidianos que, 
muitas vezes, comprometem as relações pessoais.

Coerente com sua produção ligada à comunicação e educação, o pesquisa-
dor ressalta a importância da conHança, nas relações pessoais e de uma atenção 
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constante, para aproveitar o tempo e valorizar as relações mais próximas, enfren-
tando, de forma cúmplice e companheira, os desaHos do cotidiano, as situações 
inusitadas, as intempéries. “É um mix de intuição inicial com avaliação conti-
nuada, indispensáveis ambas para tomar decisões mais conHáveis em um campo 
tão movediço como o dos sentimentos e afetos”, aHrma Manolo, em seu texto 
Conviver com pessoas muito especiais (MORÁN, 2012, p.2).

Interessante também é a abordagem sobre o que o autor chama de narci-
sismo esquizofrênico, para se referir à tendência exibicionista dos sujeitos, nas 
redes, e à altíssima demanda de contatos, de focos de atenção. Ele ressalta que 
esses fatores criam um ambiente não propício para as relações pessoais, que se 
veem comprometidas com a falta de escuta, a falta de tempo, a falta de calma, 
que marca o sujeito contemporâneo. O autor se refere a um “deslumbramento 
exibicionista” de muitas pessoas, que se apressam em postar fotos e mais fotos, 
textos e demais expressões, que parecem dizer o tempo todo que elas estão fe-
lizes e são bem sucedidas. Muito se mostra, pouco se escuta. Segundo ele, são 
muitas postagens e pouca leitura, pouca disposição para realmente saber do 
outro, para saber o que o outro está dizendo, sentindo, vivendo. Isso se expressa 
na rede e, ainda mais, é transferido pelas as relações presenciais, que, de acordo 
com Morán, precisam ser mais valorizadas.

 “No mundo agitado, é difícil, mas fundamental, achar tempo também para 
prestar atenção à comunicação mais profunda, interna, às mensagens que Guem 
do nosso interior, da nossa intuição.” (MORÁN, 2012, p.2). Interessante que 
o pesquisador consegue aliar, em suas abordagens, a discussão sobre os rumos 
estratégicos da comunicação e da educação, como gestor e consultor de um 
grande grupo educacional, à preocupação com os níveis sutis da comunicação, 
com a “volta para o si mesmo”, com os mergulhos profundos, que podem tam-
bém orientar a comunicação e a educação do futuro.

O reconhecimento de que as relações pessoais e as transformações do am-
biente social estão conectadas é outro aspecto que se destaca nos textos do au-
tor. Suas reGexões sobre a mudança, os desaHos, as condições criadas por uma 
sociedade em rede ajudam também a compreender as expressões dessa nova 
“ambiência”.

Há formas novas de ação, de mobilização. É interessante observar 
como grupos marcam encontros para ações chamativas, momentâneas 
ou para os chamados flashmobs, em que, convocados pelo celular e pela 
internet, se reúnem para atos políticos momentâneos, mobilizando 
milhares de pessoas rapidamente em prol de causas especíHcas. (MO-
RÁN, 2007, p.186)
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Morán se refere a um dos seus principais suportes teóricos, Carl Rogers, para 
aHrmar a importância do trabalho em grupo, em equipes, orientado por uma 
visão humanista das relações, de valorização de cada sujeito envolvido. Nesse 
sentido, seu texto sobre os desaHos da comunicação interpessoal é emblemático 
e provoca a reGexão quanto aos rumos das relações e dos vínculos. O autor tem 
um tom reGexivo e esperançoso.

As mudanças não se fazem por decreto, mas sim pela percepção do seu 
valor. E hoje há uma consciência bastante difundida de que o caminho é 
pela competência, pela interação, pela cooperação. É todo um processo 
de aprendizagem, de evolução e de mudança, cheio de marchas e contra-
marchas, de acertos e diHculdades. Mas vale a pena tentá-lo. (MORÁN, 
2007, p.190)
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MORÁN COSTAS, José Manuel. Contradições e Perspectivas da Televisão 
Brasileira. 1982. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. Rádio e Televisão, 1982.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   116 15/10/14   21:33



117J!"# M$%&'( M!)*% C!"+$"

MORÁN COSTAS, José Manuel (Org.); MASETTO, M. T. (Org.); 
BEHRENS, M. (Org.). Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. 13. ed. 
Campinas, SP: Papirus Editora, 2007.

MORÁN COSTAS, José Manuel: depoimento [2013]. Entrevistadora: Maria 
Luiza Cardinale BAPTISTA. Entrevista via Skype, 2013.
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Competência gerencial ofuscou
tirocínio do pesquisador

José Marques de Melo1

Sócio-fundador e membro da primeira diretoria da IN-
TERCOM, Miguel de Abreu Rocha é gaúcho do norte rio-
-grandense, tendo se diplomado em História e GeograHa pela 
Universidade de Passo Fundo (UPF). Contudo, a militância 
política que desenvolveu no movimento estudantil da região 
suscitou a ira do aparelho repressivo da ditadura militar. Per-
seguido, mudou-se para o ABC Paulista, onde conseguiu le-
cionar na rede educativa de São Bernardo do Campo, adqui-
rindo experiência como gestor escolar.
Recomendado pelo conterrâneo Dorival Beulke, então diretor 
da faculdade de comunicação da Universidade Metodista de 
São Paulo, inscreveu-se no Mestrado em Comunicação Social, 
sob minha orientação. A disciplina, seriedade e motivação que 
demonstrou, como discente, durante o curso, justiHcaram a 
minha iniciativa, como seu orientador de tese, para que ele 
fosse contratado na função de professor assistente do curso a 
graduação, na disciplina Sistemas de Comunicação no Brasil. 
Ele foi muito útil na coleta de dados para subsidiar os traba-
lhos de pesquisa desenvolvidos com os alunos, demonstrando 
familiaridade com as bibliograHas de GeograHa e História.

1. Diretor da Cátedra UNESCO/Metodista de Comunicação para o 
Desenvolvimento Regional.

5.1
ROCHA

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   121 15/10/14   21:33



122 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

 Fazendo parte da equipe acadêmica da instituição, foi natural a sustentação 
dada aos projetos didáticos e cientíHcos que tive oportunidade de liderar. Assim 
sendo, na noite de 12 de dezembro de 1977, ele fez questão de cooperar na 
preparação da assembleia que resultou na fundação da INTERCOM. Posicio-
nou-se claramente como candidato genuíno ao cargo de secretário geral, sendo 
sufragado pelos demais participantes.

Miguel Rocha dedicou-se penhoradamente à divulgação da INTERCOM, 
buscando apoio institucional para produção e difusão do Boletim Intercom e dos 
seus suplementos bibliográHcos, distribuídos em todo o país.

Empenhou-se também em facilitar a realização do segundo encontro dos 
nossos sócios, para debater um tema palpitante: Comunicação das Classes Su-
balternas. Foi graças à sua mediação, com aval de Dorival Beulke, que os sócios 
da INTERCOM debateram, em 1979, um tema que Antonio Candido, iro-
nizando os colegas da elite, como o fez no caso da crônica, diria que estava no 
“rés do chão”, contrastando com o ambiente reHnado da Chácara Flora, sede 
geral da Igreja Metodista, na cidade de São Paulo, onde os agentes da segurança 
pública sequer imaginariam que estivessem congregados os sócios da INTER-
COM. 

A verdade é que a competência gerencial do professor Miguel Rocha acabou 
por ofuscar sua ambição de pesquisador. Convocado para assumir tarefas admi-
nistrativas na Universidade Metodista ele foi relegando ao segundo plano sua 
pesquisa de mestrado.

Concluído o mandato da primeira diretoria, Miguel Rocha foi se distan-
ciado, pouco a pouco, da vida cotidiana da INTERCOM, embora mantivesse 
singular Hdelidade à associação que ajudou a fundar. 

Tanto assim que, no exercício do cargo de Diretor da Faculdade de Co-
municação da UMESP, ele apoiou decisivamente a realização do XV Congres-
so Brasileiro de Ciências da Comunicação, no campus Rudge Ramos, em São 
Bernardo do Campo, de 14 a 17 de outubro de 1992. Deu também cobertura 
estratégica para que a INTERCOM promovesse, num hotel, na cidade de São 
Paulo, o I Colóquio Brasil-França de Ciências da Comunicação.

A saga gerencial de Miguel Rocha ofuscou o tirocínio do pesquisador que 
ele sonhava protagonizar, desde que fugiu à perseguição dos meganhas recru-
tados pela Brigada Gaúcha, para se refugiar em São Paulo. Ele permaneceu na 
UMESP até meados dos anos 90, quando passou a dedicar-se exclusivamente à 
vida de empresário, na Baixada Santista, no ramo imobiliário. 

Até hoje ele permanece nessa posição, sempre anunciando que pretende vol-
tar à academia. E o faz diplomaticamente, quando convidado. Como o com-
provou em 2012, ano em que a Faculdade de Comunicação celebrou 40 anos 
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de fundação. O Prof. Dr. Paulo Rogério Tarsitano homenageou todos os seus 
antecessores e Miguel Rocha prestigiou o evento.

Se a fortuna crítica dos outros fundadores da INTERCOM está demons-
trada pelos livros escritos ou pelos artigos publicados em periódicos cientíHcos, 
no caso do professor Miguel Rocha sua mais importante contribuição ao nosso 
campo foi a consolidação da Faculdade de Comunicação da UMESP, que diri-
giu durante vários anos. 

É a faculdade que há um quinquênio, num universo de aproximadamente 
700 instituições (conforme estimativa do Mídia Dados 2013), vem recebendo 
do Guia do Estudante, publicado pela Editora Abril, o troféu de melhor insti-
tuição privada do país, no campo da comunicação. 

Referências

BITTENCOURT, B. P. As Origens da UMESP. São Bernardo do Campo: 
Editora Metodista, 1999.

DENKER, Ada et al.Comunicação e meio ambiente. São Paulo: INTER-
COM, 1994.
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ESCOBAR
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Filoso!a, Comunicação e INTERCOM

Pedro Vaz1

Historiador, professor universitário de FilosoHa, História da 
Arte, História da Cultura, Economia Política, Ética, Antro-
pologia, História do Cinema, Teoria Política e Psicanálise, 
com formação freudiana. Estas são apenas algumas das refe-
rências de Antonius Jack Vargas Escobar.
Nascido no dia 22 de maio de 1946, na cidade de Extrema, 
município brasileiro do estado de Minas Gerais, com distân-
cia de quatrocentos e noventa e dois quilômetros da capital 
mineira. O nome da cidade natal deste acadêmico refere-se à 
localização geográHca que possui maior a latitude de todo o 
estado de Minas Gerais.
Antonius Escobar, como tornou-se mais conhecido, cresceu 
sob os hábitos e costumes de vida interiorana da mencionada 
região. A natureza do local acrescentou muito à bagagem cul-
tural daquele que sempre revelou curiosidade e preocupação 
com a educação e formação humanística. O sotaque da terra 
natal e o sonho de um Brasil mais justo e educado preser-
varam-se nas expressões do homem, que ainda na infância 
manifestava interesse por História e FilosoHa.

1.  Mestre e especialista em Comunicação pela Faculdade Cásper Lí-
bero e Doutorando pela Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP). 

6.1
ESCOBAR
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No início dos anos cinquenta Antonius Escobar, aos seis anos de idade, 
transfere-se, com a família, para a cidade de São Paulo. Na capital paulis-
tana desenvolve os estudos em escolas públicas, desde o primário. A partir 
do ingresso na área acadêmica, ele proporciona inúmeras contribuições para 
pesquisadores. 

O bacharelado em FilosoHa, pela Faculdade de FilosoHa, Letras e Ciências 
Humanas, da Universidade de São Paulo, foi concluído em 1975. Entre os anos 
de 1994 e 1998 estudou Psicanalítica, na Formação Freudiana e tornou-se mes-
tre em FilosoHa pela Faculdade de FilosoHa, Letras e Ciências Humanas da Uni-
versidade de São Paulo.

Esta foi a fase da dissertação de mestrado, a qual foi intitulada de Política e 
Poder: reflexão sobre os Anos Vinte, e defendida em 26 de outubro de 1984. Na ban-
ca examinadora os professores doutores Maria Sylvia de Carvalho Franco Moreira 
(orientadora), Francisco C. We"ort e Ricardo Terra. Em 1996 Escobar lança o livro 
resultante da mencionada pesquisa, o qual será analisado logo em seguida, para 
esta seção, por Magali Moser.

A carreira como professor universitário destinou Antonius Escobar ao Con-
gresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, INTERCOM. Nesta institui-
ção, engajado à ideia da melhora do país, prosseguiu no ofício de transmitir 
conhecimento para a busca de um mundo pensante. Passou a seguir nesta mis-
são ao lado de amigos como os professores José Salvador Faro e José Marques 
de Mello. Nos Congressos da INTERCOM foram inúmeras participações, in-
cluindo a função como membro do Conselho Fiscal no biênio 1979/80.

As férias escolares, dos primeiros anos de aprendizado até a adolescência 
marcaram a vida de Escobar: “todos os anos eu viajava para Minas Gerais. E 
isso até Hns dos anos cinquenta”. Foram momentos inesquecíveis para o então 
jovem estudioso: “a cada ano nestas viagens, tínhamos uma aventura diferente. 
Só para se ter uma ideia, todo trajeto de cento e trinta quilômetros demorava 
um dia para ser percorrido. Tomávamos o trem chamado de ‘maria-fumaça’ e 
seguíamos fazendo baldeação até pegar uma jardineira na maior farra”, recorda. 
Estes momentos de lazer de Escobar aconteciam na fazenda de um tio sob tare-
fas, apesar do período de descanso: “além de buscar o gado para ser ordenhado, 
levávamos comida, feita por minha tia, para os “camaradas”, isto é os colonos 
que trabalhavam na roça”, relembra.

A educação de Antonius Escobar, a maneira como sempre tratou as pessoas 
e a brasilidade exposta por ele partem dessa herança de vida e criação, na lida 
com as coisas simples da vida rural vivenciada por ele: “à tardinha jogávamos 
bola com os Hlhos dos colonos e a noite nos reuníamos sentados para formar 
uma roda e contar “causos” de fantasmas e mulas sem cabeça. Na verdade, como 

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   128 15/10/14   21:33



129A!"#!$%& J'() V'*+'& E&(#,'*

se fosse uma preparação para correr receosos de nosso mundo encantado em 
direção de casa e dormir. Até que um dia este mundo, desapareceu”, declara.

Na adolescência Antonius Escobar inicia a trajetória de formação universi-
tária. Os estudos intensiHcam-se moldando delineando a vida do mineiro pes-
quisador rumo às análises da sociedade: “Na verdade minhas preocupações e 
pesquisas atuais são uma tentativa de dar conta desses dois mundos nos quais 
vivi: um antigo que está Hcando para traz, nos termos de Deleuze, sociedades 
disciplinares e outro que se avizinha, sociedades de controle. O que de algum 
modo reGete nas minhas pesquisas atuais”, aHrma.

Todo trabalho intelectual de Escobar é produto de um itinerário desse ho-
mem na convivência rural e urbana em equilíbrio. Ele estudou em escolas pú-
blicas, mas sempre lecionou em faculdades particulares: “um ofício apaixonante 
para o qual dedico minha vida”, considera.

 Este ofício de ensinar teve início com as aulas de história no antigo 
curso de Madureza. “Aliás, uma excelente escola de formação de professor ao 
lado da necessidade de instrumentalizar o aluno para uma prova a tentativa de 
torná-lo também alguém preparado para a vida”, defende Escobar.

O trabalho de ensino nesta época era conciliado por Escobar com os estudos 
de FilosoHa na Faculdade de FilosoHa, Letras e Ciências Humanas da Universi-
dade de São Paulo, concluído no ano de 1975.

Em 1977 Antonius Escobar viaja para Paris. Na capital francesa permanece 
durante um ano: “isso me possibilitou um contato mais próximo daquilo que 
estava sendo produzido no país”, conta. “Na volta decidi retomar a proHssão 
que marcaria minha vida de educador, como professor universitário”, relata.

Entre as diversas disciplinas que Antonius Escobar lecionou constam: Filo-
soHa, História da Arte, História da Cultura, Economia Política, Ética, Antro-
pologia, História do Cinema e Teoria Política. Ele ministrou também as disci-
plinas Introdução à FilosoHa, História do Pensamento Político e das Doutrinas 
Sociais e Fundamentos FilosóHcos da Moral, na Organização Educacional de 
Ribeirão Pires, Faculdade de Estudos Sociais.

Escobar atuou também como professor da disciplina História da FilosoHa, 
na Fundação Vale Paraibana de Ensino; professor titular das disciplinas Histó-
ria dos meios de comunicação, FilosoHa e Política, do Instituto Metodista de 
Ensino Superior; lecionou FilosoHa e Cultura contemporânea, nas Faculdades 
Integradas Bennett. Nesta mesma instituição foi coordenador do Curso de Pós-
-graduação em História e Cultura Contemporânea. Na Universidade Estácio de 
Sá lecionou FilosoHa, História da Comunicação, Ética, Realidade Socioeconô-
mica e Política Brasileira. Ali, no curso de pós-graduação foi responsável pela 
matéria Comunicação CinematográHca.
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Na signiHcativa carreira acadêmica do professor Antonius Escobar estão in-
seridas outras importantes disciplinas sob a atuação dele como Teoria da Justiça, 
Evolução das Ideias Sociais, Introdução a métodos e técnicas cientíHcas. E assim 
o trabalho em outras instituições de ensino, por onde este passou, em formações 
distintas como: Elementos de FilosoHa: a quiromancia deleuziana, com atua-
ções em renomadas universidades como Castelo Branco e Candido Mendes e 
Universidade Metodista de São Paulo.

Dos importantes eventos acadêmicos que tiveram a presença do professor 
Escobar estão registrados encontros memoráveis: Colóquio Foucault, na Univer-
sidade de São Paulo, USP, em 1985. Nesta ocasião Antonius Escobar apresenta o 
texto Genealogia e Política, posteriormente publicado. No VIII Encontro Nacional 
de Filosofia da ANPOF, em 1998, ele apresentou a palestra intitulada Deleuze: 
quiromancia e linhas, uma cartografia. Na UERJ, em setembro 2000, acentuando 
a carreira do acadêmico, ele profere a Palestra Revolucionária e mutante: utopias e 
atopias, feita no Colóquio Paradigmas ético-culturais de um mundo novo.

Desde o ano de 2011, o professor Antonius Escobar mantém o blog http://
rizoma-rizomas.blogspot.com.br. No referido espaço, texto de apoio para estu-
dantes com foco nos seguintes temas: Ética, Direito, FilosoHa e Sociologia.
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As correlações de força e poder
nos anos 20

Magali Moser1

ESCOBAR, Antonius Jack Vargas. Política e Poder: ReGe-
xões sobre os anos 20. Rio de Janeiro: Diadorim, 1996.

Estudar os primórdios da política e dos movimentos de or-
ganização da classe trabalhadora no Brasil é adentrar num 
campo pouco explorado. Ao contrário de outras áreas já bas-
tante pesquisadas, o tema foi objeto de escassas publicações 
capazes de fazer uma análise aprofundada e produzir elemen-
tos de entendimento no panorama nacional. Uma das con-
tribuições importantes dos últimos tempos é o livro Política e 
Poder: Reflexões sobre os anos 20, de Antonius Jack Vargas Es-
cobar. Publicado em 1996, o livro da editora Diadorim lança 
luz sobre as relações de poder no início do século XX, além 
de permitir a compreensão do surgimento do movimento 
operário no país e os discursos herdados dele. 
Com base em periódicos de conteúdo político e ideológico, 
documentos relevantes do movimento operário mantidos à 
margem por muito tempo e referência a autores como Mon-
teiro Lobato, Francisco de Oliveira, além de materiais do 

1. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Regional de 
Blumenau (FURB) e jornalista responsável do Sindicato dos Ser-
vidores do Ensino Superior de Blumenau (SINSEPES).

6.1
ESCOBAR
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movimento operário, textos técnicos e escritos de Graciliano Ramos, o autor 
traça a contextualização do cenário da época, fundamental para entender como 
se dão os jogos de interesse e as correlações de poder na República Velha. A 
escolha da década de 20 não foi aleatória, explica o autor. Para ele, este parece 
ser um momento estratégico, com a iminência de práticas de dominação, que 
visam a se apropriar do tempo de vida e do corpo do trabalhador. Também é 
neste período que se abandona a concepção operária autônoma de revolução, 
cujo ponto alto é a organização comunista. Por isso, é neste momento que se 
cria um discurso do qual ainda somos herdeiros, sobre a memória operária e 
contra a ordem dominante. 

O trabalho de pesquisa, originalmente uma dissertação de mestrado, possi-
bilita ao leitor a percepção de que os anos 20 foram decisivos e transformadores 
para o movimento operário, por ser um período marcado por mudanças e efer-
vescências políticas. Como o próprio Escobar destaca, após os anos 30 as téc-
nicas de governo foram remanejadas e articuladas para propiciar o exercício de 
um governo forte, e o discurso de esquerda já está sedimentado. Há de se consi-
derar que os anos 1930 são considerados período de consolidação da imprensa 
burguesa, é quando se consolida a estrutura empresarial no desenvolvimento 
do setor. Diferentes autores concordam que os anos 20 são fundamentais para 
um jornalismo nos moldes empresariais no país e que este caráter da imprensa 
se revela em detrimento do desaparecimento de uma imprensa artesanal, cujos 
periódicos eram feitos em baixa tiragem.

No Hnal dos anos 1920, o Brasil já sofria os efeitos da recessão econômica 
mundial, que culminaria na “Grande depressão” de 1929 e suas consequências 
diretas na esfera política. No entanto, observa-se um crescimento nos investi-
mentos na imprensa, como o aperfeiçoamento e a difusão de novas tecnologias.

Com um olhar sobre as inGuências do poder econômico e a partir dos an-
tagonismos entre dominantes e dominados, o período estudado por Escobar 
culmina com a Revolução de 30, que para o autor, traz consigo a explicação de 
como se estrutura o poder na Primeira República. O episódio revolucionário 
cria a manutenção das estruturas sociais em direção ao capitalismo, o que no 
futuro permitirá o surgimento do proletariado como classe. Em outra análi-
se, a ausência de uma burguesia plenamente constituída e a ausência de uma 
classe operária autônoma permitem o Estado preencher o espaço e passar a ser 
sujeito do processo de modernização. As novas relações de produção propõem 
também uma outra conHguração para as questões ligadas ao campo-cidade. A 
urbanização apresenta um novo cenário nas relações de trabalho e na estrutu-
ra econômica, itens imprescindíveis para entender a formação do movimento 
operário no país. 
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O movimento operário brasileiro viveu anos de fortalecimento entre 1917 e 
1920. A ascensão do movimento no Brasil relacionava-se diretamente à vitória 
dos comunistas na Revolução Russa. Acreditava-se que havia chegado o momen-
to de pôr Hm à exploração capitalista. Mas o entusiasmo esbarrou em desaHos 
consideráveis nos anos 1920, como a repressão intensa por parte do governo.

O autor inicia o capítulo 1 com referência a Monteiro Lobato, ao lembrar a 
frase dita pelo escritor sobre a diHculdade dos “homens das letras” enxergarem a 
realidade do país, daí a distância entre a realidade e os discursos que falam sobre 
o Brasil. Eis então o desaHo de desfazer a visão romântica literária e deturpada 
da realidade. Na segunda década do século XX, Jeca Tatu, o clássico e folclórico 
personagem de Lobato na obra Urupês (1918), é usado como pano de fundo 
deste contexto. Revela a ótica pela qual Lobato enxergava o trabalhador rural: 
um sujeito acometido pela preguiça e inapto à civilização. Jeca Tatu traduzia 
uma síntese das mazelas nacionais. Representava a situação do caboclo brasi-
leiro, abandonado pelos poderes públicos, vulnerável às doenças, ao atraso e à 
indigência. Dono de vigor expressivo e representativo da identidade do povo 
brasileiro, o personagem incomoda a elite intelectual da época, até então acos-
tumada com a visão romanceada do homem do campo.

Este homem apático, indolente, ignorante, a quem nada ‘pagava a pena’ 
é o negativo da civilização: imune ao sentimento da pátria, envolvido 
em crendices, desprovido de qualquer senso estético. Ele é um parasita, 
mata-pau da terra... Se em 1914, é o Jeca por suas características intrín-
secas, o causador da miséria e atraso do interior, em 1918 a posição de 
Monteiro Lobato é reformulada: ‘ O caipira não ‘é’ assim’. ‘Está’ assim. O 
Jeca está doente, só o saneamento poderá curá-lo. A cura não é somente 
do corpo combalido do caipira, mas é a cura do próprio Brasil. (ESCO-
BAR, 1996, p.15)

Em busca das origens, das características e do sentido da formação nacional, o 
personagem de Jeca Tatu lança luz e reGexão no contexto apresentado pelo autor. 
Pode ser visto como um símbolo da identidade nacional, uma tentativa, portanto, 
de explicar o Brasil e o seu povo, desvelar as suas origens, os seus dilemas e as suas 
peculiaridades culturais, étnicas, políticas. A partir da citação do personagem, o 
autor constata que no período dos anos 1920, o Brasil estava doente e a única 
maneira de curá-lo seria através da reabilitação do homem do campo, ressaltando 
que o urbanismo é um mal que prejudica a espécie humana. Na interpretação do 
autor, a vida rural, o campo é o elemento revitalizador das cidades. O urbanismo 
como foco disfuncional da sociedade também aparece em Lobato. 
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Aluizio Alves Filho, no livro As metamorfoses do Jeca Tatu: a questão da identi-
dade do brasileiro em Monteiro Lobato, publicado pela editora Inverta destaca que en-
tre as décadas de 1910 e 1940, Lobato refina a caracterização do “Jeca Tatu”, levando 
o personagem a três transformações: “Jeca” doente e desassistido pelo Estado; uma repre-
sentação do Brasil agrário e rural, subdesenvolvido; e por fim, “Zé Brasil”, arquétipo 
literário do trabalhador explorado e de um país submetido à espoliação internacional.

A subordinação da força de trabalho ao capital tanto no campo como nas 
cidades é investigada pelo autor. A criação das feiras-livres é citada por ele como 
resultados da pressão sobre governantes na tentativa de favorecer as lutas sociais 
e especialmente as famílias trabalhadoras que poderiam vender gêneros de pri-
meira necessidade a preços mais modestos. Na visão de Escobar, a criação de 
feiras-livres é uma maneira de administrar a crise. Para evitar mobilizações e 
revoltas operárias, insurreições e revoluções, busca-se um saber técnico. Por isso, 
o autor conclui que a criação das feiras-livres não pode ser vista apenas como 
produto de reivindicações operárias, mas da luta da “classe dominante” para 
apossar-se dos lugares onde a classe operária pudesse aparecer e causar tumultos. 

Somos herdeiros de uma concepção de revolução que tem o Estado como 
alvo principal de luta. O movimento revolucionário visa a desmontar a 
máquina que permite à burguesia oprimir a classe operária e um punhado 
de capitalistas a esmagar as massas trabalhadoras. (ESCOBAR, 1996, p.31) 

A passagem da concepção anarquista para a comunista também é analisada 
pelo autor. Para ele, a teoria anarquista se torna insuHciente frente ao avanço 
capitalista. A revolução russa de 1917 liga-se ao movimento operário brasileiro 
especialmente através da imprensa. O movimento proletário do início dos anos 
1920 era considerado altamente inGuenciado pela pequena burguesia. A maior 
parte de suas lideranças eram oriundas desta subclasse. Por outro lado, vários 
líderes, mesmo de sindicatos, aburguesavam-se.

A década de 20 nos permite ver como surge dentro do movimento ope-
rário, e como é abandonada, a concepção operária autônoma da revo-
lução, isto é, a concepção sindicalista da história (abandono do sonho 
de abolição do assalariado como alvo e da organização da autonomia 
operária como meio, sonho fundado sobre o ideal do livre produtor, 
capaz de construir com suas mãos e com sua inteligência um mundo 
novo’, surgindo em seu lugar a organização comunista. Organização não 
se contrapõe à espontaneidade do movimento anarquista, mas signiHca 
nova prática discursiva. (ESCOBAR, 1996, p. 50)
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Como marco do predomínio do anarquismo no movimento operário, o autor 
cita o primeiro congresso operário, no Rio de Janeiro, em abril de 1906. O con-
gresso recomenda que as associações operárias passem a adotar o nome de sindicato 
a Hm de organizar a classe e se diferenciar de outros grupos associativos. Organizar 
aqui assume uma conotação de combate e disputa, cujo alvo imediato é o patronato.

Os anos entre 1917 e 1920 são considerados de intensa mobilização operária 
no país. Para o autor, é no processo de luta e derrota do movimento operário 
que surgirão proposições e novos critérios de militância. A constatação é feita 
com base em análise de exemplares do semanário Spartacus, porta voz do núcleo 
carioca do Partido Comunista de 1919. Com o crescimento da repressão, so-
bretudo a partir dos anos 1919, surgem novas táticas, estratégias e métodos de 
agir entre os militantes. É neste cenário ainda que começam a surgir facções e a 
iminência da cisão entre bolcheviques e libertários. 

A reorganização do movimento surge como necessidade em 1921. No ano 
seguinte, o Partido Comunista é criado com a intenção de levar e despertar 
consciência às massas e organizá-las para a revolução. Esta busca é reconhecida 
atualmente inclusive no próprio site oHcial do partido.

O ano de 1922 foi particularmente agitado e um dos mais expressivos 
no que diz respeito à luta prática do movimento operário. O Brasil sob o 
governo de Epitácio Pessoa já havia deixado há muito sua autonomia na-
cional para trás, dependendo cada vez mais dos contínuos empréstimos 
solicitados aos banqueiros ingleses e norte-americanos. A crise econômi-
ca era ainda aprofundada pela entrega de todos os recursos naturais para 
o imperialismo, como ferro, óleos minerais, ouro, manganês e carvão. 
Nas cidades eram feitas concessões ao monopólio empresarial dos trans-
portes urbanos e ferroviários, iluminação, docas, etc... Os militantes que 
fundaram o PCB eram incontestavelmente a vanguarda de um longo 
processo de amadurecimento da classe operária brasileira. Eram os diri-
gentes das grandes greves operárias das duas primeiras décadas do sécu-
lo, eram pioneiros da organização sindical operária, estavam na linha de 
frente da luta ideológica que se desenvolvia no interior do anarquismo, 
constituindo a sua ala revolucionária e os primeiros que compreenderam 
a importância da Revolução Russa de 1917 e as mudanças que ela impli-
cava necessariamente para o proletariado brasileiro.

Problemas como a falta de organização são atribuídos como as falhas que 
levaram o operariado à letargia. Um exemplo citado de organização é a dos 
Trabalhadores Industriais do Mundo (IWW), responsáveis por formar a grande 
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união de todos os trabalhadores, com um único secretariado, um único fundo 
de propaganda, um único centro de coordenação. Na busca por uma organi-
zação sólida, lideranças lançam olhar para novas experiências. A IWW é vista 
como um modelo eHcaz de organização e luta contra a burguesia, um organis-
mo revolucionário. A entidade se destaca ao defender que

o sistema de produção e distribuição capitalista se encontra em um pe-
ríodo de decomposição em todos os países, relegando milhares de in-
divíduos à pobreza e à miséria, seu programa tem o intuito de anular a 
propriedade e controle comum. Queremos que o comunismo industrial 
substitua o capitalismo. (ESCOBAR, 1996, p. 65)

A avaliação das práticas burguesa e proletária leva o autor ainda para uma reGe-
xão no campo da ideologia, segundo o pensamento de Louis Althusser, a partir da 
obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. Althusser parte da conceito marxis-
ta de ideologia para desenvolver o seu próprio conceito. Cita Marx ao tratar sobre 
a reprodução das condições da produção da classe dominante dentro do processo 
de formação das classes sociais. Para Escobar, as ideologias nascem das classes so-
ciais envolvidas na luta de classes, de suas condições de existência, e suas práticas, 
experiências de luta. O autor propõe um repensar sobre o conceito e a noção de 
luta de classes. Faz ver que o processo de uniHcação da classe operária desenca-
deado pelo desenvolvimento das forças produtivas não possibilitaria o processo 
revolucionário. Mas sim acredita que a luta de classes se estabelece e desenvolve 
quando há fraturas nas classes sociais. Como exemplo desta fratura na classe que a 
torna revolucionária, ele cita o próprio surgimento da militância operária.

Aquilo que dinamiza uma classe, o que a torna perigosa, não é seu pro-
cesso de uniHcação, mas, pelo contrário, a produção de cisões internas, 
formação de grupos e indivíduos que não suportam mais a situação, que 
sonham e fazem sonhar as massas, aHrmando a capacidade proletária de 
organizar uma outra ordem social, a partir de suas aptidões e dos valores 
formados em seu trabalho e em sua luta. (ESCOBAR, 1996, p. 83)

Por Hm, o autor faz referência ao romance Vidas Secas, escrito por Graciliano 
Ramos entre 1937 e 1938, e cujo pano de fundo condensa o discurso de esquer-
da e os novos caminhos do país. O romance regionalista da Segunda Geração 
Modernista Brasileira denuncia problemas sociais brasileiros como a necessida-
de de reforma agrária e os pobres migrantes, característicos do país, a partir de 
uma família de retirantes que fogem da seca, migrando de tempos em tempos. 
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À margem da sociedade, a família de retirantes vive um “mundo paralelo”. Eles 
não se comunicam além do básico, são quietos, com seus próprios pensamentos. 
O discurso contido na narrativa revela marcas de violência, analfabetismo, desi-
gualdades sociais e marginalização. A obra apresenta um espelho dos problemas 
sociais que atingem menos favorecidos e permite compreender importante mo-
mento vivido na história do Brasil.

Esta articulação que acompanhamos em Vidas Secas, entre um discurso 
fortemente estruturado que serve a dominação, um discurso lacunoso, 
truncado, ou mesmo caudatário do discurso dominante, que é o do ex-
plorado e um discurso crítico e de esquerda, formará a nosso ver uma das 
matrizes pela qual se pensará a política entre nós (ESCOBAR, 1996, p. 92)

As diferentes fontes de pesquisa utilizadas pelo autor e os contrapontos feitos 
por ele traçam um panorama pouco discutido, além de conceder bases conceituais 
fundamentais para um período ainda nebuloso, mas extremamente necessário para 
compreender a história recente do país. Apesar de todos os problemas e desaHos 
enfrentados pela formação do movimento operário brasileiro, há de se reconhecer 
que foi na década de 1920 que o movimento ganhou maior legitimidade entre os 
próprios trabalhadores e a sociedade. A partir daí, começou a se transformar em 
um ator político que iria atuar de forma mais efetiva nas décadas seguintes. 
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Entre a academia e o mercado jornalístico

Tyciane Cronemberger Viana Vaz1

O jornalista, professor e pesquisador Carlos Eduardo Lins da 
Silva tem sua trajetória proHssional marcada pela atuação no 
mercado e na academia. Foi repórter, redator, editor, corres-
pondente e ombudsman. Em paralelo, desenvolveu diversas 
pesquisas, lançou livros, participou de instituições acadêmi-
cas e Hrmou-se como um dos grandes pesquisadores de co-
municação do país. 
As reGexões de Lins da Silva, enquanto pesquisador, estão 
relacionadas com sua atuação no mercado jornalístico. Dessa 
forma, não há como dissociar essas duas atividades. Ao mes-
mo tempo em que conquista o respeito entre os jornalistas 
atuantes em grandes veículos de comunicação, obtém espaço 
e admiração entre docentes e pesquisadores reconhecidos no 
meio acadêmico.
Lins da Silva nasceu em 31 de outubro de 1952 na cidade de 
Santos, litoral paulista, onde concluiu o ensino fundamental 
e médio. Formou-se bacharel em Jornalismo no ano de 1973, 
na Faculdade Cásper Líbero, e prosseguiu os estudos em co-

1. Mestre e doutora em Comunicação Social pela Universidade Me-
todista de São Paulo, sendo bolsista CNPq e CAPES. Atualmente 
é jornalista da Diretoria de Comunicação, Rádio e TV da Câmara 
Municipal de Guarulhos. E-mail: tycianevaz@gmail.com.
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municação na Michigan State University, com bolsa de mestrado da Comissão 
Fulbright. 

No período em que esteve nos Estados Unidos, entre 1975 e 1976, pesqui-
sou sobre jornalismo e seu papel social em relação aos problemas da poluição 
ambiental e diversidade biológica. O trabalho do mestrado resultou na disserta-
ção Mass Media and Environmental A"airs, a case study in Santos, Brazil. Nessa 
mesma época, atuou como correspondente para os Diários Associados, atividade 
que voltou a exercer anos depois. 

No doutorado, na Universidade de São Paulo e sob orientação do prof. José 
Marques de Melo, Lins da Silva estudou o comportamento da audiência de tra-
balhadores de comunidades de São Paulo e do Rio Grande do Norte ao Jornal 
Nacional. A tese foi publicada depois no livro Muito Além do Jardim Botânico, 
sendo uma das suas principais obras.

Carlos Eduardo é também livre docente em Ciências da Comunicação pela 
Universidade de São Paulo. Realizou pesquisa em nível de pós-doutorado no 
Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars em Washington. Durante o 
período em que esteve no pós-doutorado, escreveu regularmente para a Folha 
de S.Paulo como correspondente internacional. As experiências como corres-
pondente resultaram na sua obra mais recente Correspondente Internacional, de 
2011. No livro, o autor explica a ocupação do jornalista que viaja pelo mundo 
em busca de notícias. Aborda, entre outras questões, o status que envolve essa 
função.

A carreira jornalística de Lins da Silva começou cedo, aos 18 anos. Escreveu 
para os jornais Diário da Noite e Diário de S. Paulo. Teve passagem no Valor 
Econômico, entre os anos de 2000 a 2004. Na Folha de S.Paulo, Hcou por mais 
tempo, foi repórter, redator, editor, secretário de redação, diretor-adjunto, cor-
respondente e ombudsman. 

Neste último cargo Hcou entre os anos de 2008 e 2010, sendo responsável 
por receber, encaminhar e investigar as queixas dos leitores, também produzir 
críticas ao próprio jornal. O ombudsman nunca fala em nome do jornal, fala 
em nome do leitor, conforme Carlos Eduardo Lins da Silva declarou em entre-
vista no programa do Jô Soares, da Rede Globo, no dia 8 de junho de 2011.

Na área da docência, Lins da Silva atuou na Universidade de São Paulo, 
Universidade Metodista, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Uni-
versidade Católica de Santos e ainda como professor visitante em instituições de 
ensino norte-americanas.

Também merece destaque para trabalhos junto a instituições de pesquisa. 
É sócio fundador da Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(INTERCOM), sendo pesquisador reconhecido por implantar e dinamizar o 
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programa editorial da associação. Em 2007, durante as comemorações de 30 
anos da instituição, Carlos Eduardo Lins da Silva deu nome a uma das medalhas 
entregues a autores de trabalhos relevantes, como Cicília Peruzzo (Televisão co-
munitária), Clotilde Perez e Ivan Santo Barbosa (Hiperpublicidade) e Marialva 
Barbosa (História cultural da imprensa). 

Atualmente, o jornalista é consultor de comunicação da Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Conforme aHrma José Marques 
de Melo, Carlos Eduardo Lins da Silva pertence à “geração renovadora”, a mes-
ma de pesquisadores como Jorge Gonzalez (México), Jesus Maria Aguirre (Ve-
nezuela), Daniel Prieto (Argentina), Luciano Alvarez (Uruguai), Valerio Fuen-
zalida (Chile), Venício Artur de Lima, Nilson Lage e Sergio Caparelli (Brasil). 

Obras do Autor

 Nas próximas páginas você verá análises das principais obras de Carlos 
Eduardo Lins da Silva, escritas por autores que cruzaram seu caminho. Mari-
luce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa Fapesp, escreve sobre Muito 
Além do Jardim Botânico (1985); Caio Túlio, professor da ESPM e consultor em 
comunicação digital, comenta sobre as edições de Mil Dias (1988 e 2005); Eu-
gênio Bucci, professor da ECA-USP e ESPM, tece comentários sobre O Adian-
tado da Hora: a influência americana sobre o jornalismo brasileiro (1991) e João 
Batista Natali, professor da Faculdade Cásper Líbero, faz interpretações sobre a 
obra Correspondente Internacional (2011). 
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A instigante atualidade de um estudo 
sobre audiência de televisão dos anos 
1980

Mariluce Moura1

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Muito além do Jardim 
Botânico: um estudo sobre a audiência do Jornal Nacional 
da Globo entre trabalhadores. São Paulo: Summus, 1985.

Movido acima de tudo pela revolução digital, o panorama 
da comunicação de massa sofreu radicais transformações nos 
últimos 30 anos. Apesar de tamanha mudança, Muito além 
do Jardim Botânico, publicado originalmente em 1985, é de 
uma inquietante atualidade no que se refere ao fulcro da re-
lação de comunicação entre meios e seus públicos, ou seja: 
como os receptores das mensagens difundidas por determi-
nado meio tornam-se, eles mesmos, atores centrais do pro-
cesso de comunicação que aí se instaura, por meio da criação 
e recriação dinâmicas de imagens e sentidos da realidade a 
que procedem a partir dessas mensagens. Não surpreende, 
assim, que a obra esteja hoje em sua quinta edição. O livro 

1. Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia 
(1972), mestra em Comunicação pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1987) e doutora em Comunicação pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (2006). Atualmente é diretora 
de redação da revista Pesquisa FAPESP, editada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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é fruto da pesquisa de doutorado de Carlos Eduardo Lins da Silva, pela Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), sobre a 
recepção do mais importante telejornal brasileiro, o Jornal Nacional, da Rede 
Globo, em duas comunidades de trabalhadores, os bairros de Lagoa Seca, em 
Natal (RN), e Paicará, no Guarujá (SP), desenvolvida em campo nos primeiros 
anos da década de 1980.

 Muito além do Jardim Botânico oferece material precioso para o debate con-
temporâneo da aparente superposição e confusão entre produção, emissão e re-
cepção de mensagens no âmbito da comunicação social, ao desvelar in loco, nos 
bairros operários selecionados pelo autor, uma dimensão fundamental da gênese 
do processo comunicacional, condição sine qua non de existência da relação de 
comunicação: a re-ação do receptor à mensagem quando a recebe.

Lins da Silva investe contra a visão de passividade das audiências de telejor-
nais e outros produtos da mídia. Cabe observar já aqui que em termos teóricos 
ele tratou de manter sua reGexão à margem do olhar extremamente pessimista 
com que Adorno e Horkkeimer haviam cavoucado quase 40 anos antes a indús-
tria cultural (p. 19-20). E isso numa década em que os estudos de comunicação 
ainda recorriam com abusiva frequência aos Hlósofos frankfurtianos. “Chamar 
a programação de televisão numa sociedade capitalista como o produto de uma 
‘indústria cultural’ é usar uma designação que descreve apropriadamente o 
fenômeno que pretende nomear”, diz ele. Entretanto, esse rótulo, prossegue, 
“foi carregado de uma conotação pejorativa” problemática para os que “querem 
utilizá-la com intenções apenas descritivas e não valorativas”. 

A Recepção do Jornal Nacional

É no mesmo capítulo introdutório em que examina as características da 
chamada indústria cultural em termos globais e no âmbito das especiHcidades 
de América Latina e Brasil – e que, a considerar o foco Hrmemente mantido 
pelo autor sobre as produções dos meios de comunicação de massa, hoje, talvez 
nomeássemos simplesmente mídia –, que Lins da Silva apresenta com grande 
riqueza de detalhes e contextualiza o Jornal Nacional, da Rede Globo. 

Na verdade, “uma das raríssimas expressões do jornalismo brasileiro que con-
seguiu atingir a plenitude simbiótica do pesquisador acadêmico e do jornalista 
proHssional” (p. 10-11), como o qualiHca, no prefácio do livro, José Marques 
de Melo, observando que tal reunião constitui “uma façanha intelectual”. Lins 
da Silva abre esse capítulo com o que podemos tomar como um lead belamente 
construído, pouco importa se pela métrica do new journalism norte-americano 
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ou do reHnamento literário somado à precisão da informação próprio de alguns 
grandes textos da imprensa brasileira. Vejamos:

Todos os dias, centenas de pessoas remuneradas por uma empresa or-
ganizada com objetivo de lucro trabalham em conjunto em dezenas de 
municípios espalhados por todo o Brasil e alguns países do Mundo para 
que às 19h55m cerca de metade da população do País assista a uma 
série de informações por eles preparadas através de soHsticada divisão 
de tarefas.
Outras centenas de indivíduos, igualmente pagos pela mesma empresa 
tratam de, diariamente, comercializar o tempo conhecido como ‘interva-
lo’ que separa cada bloco de notícias. Em dezembro de 1983, cada trinta 
segundos deste tempo custava, para quem tivesse a intenção de veicular 
uma mensagem a todo o Brasil, a bagatela de Cr$15 milhões (p. 19).

Observada a elegância desse começo, lembremos que a população do país 
era, em 1983, de aproximadamente 120 milhões de habitantes, como nos in-
formará Lins da Silva mais adiante (p. 26). Portanto, ele está nos dizendo que 
cerca de 60 milhões de brasileiros postavam-se diariamente à frente do aparelho 
de televisão para assistir o telejornal em foco. Hoje, a população ultrapassa os 
190 milhões de almas e a média de audiência do JN está em 25 milhões de 
pessoas, uma massa ainda formidável de telespectadores que, entretanto, não 
deixa margem a dúvida de que a época do quase monopólio do telejornalismo 
da Globo Hcou, há muito, deHnitivamente para trás. Mais do que isso, o pró-
prio predomínio da TV aberta em seu modelo tradicional já vai se desenhando 
há algum tempo como fenômeno histórico ligado à comunicação linear, desde 
que nos encontramos numa era de múltiplos formatos da mídia eletrônica e de 
cruzamento incessante de tecnologias de informação propiciados pela infraes-
trutura da comunicação digital em rede, cujos desdobramentos futuros somos 
ainda incapazes de prever.

Pelos dados oHciais de 1982 apresentados em Muito além do Jardim Bo-
tânico, o Brasil tinha então quase 24,6 milhões de domicílios, dos quais 15,7 
milhões dispunham de aparelhos de televisão, “o que signiHca que 71.389.000 
[...] de brasileiros podem ser atingidos pela TV”, dado que o autor oferecia tam-
bém para ressaltar o quadro desconexo da estrutura da comunicação de massa 
no país. Por isso mesmo ele completa a frase com o comentário, “mas a tiragem 
total de jornais não alcança a casa dos 2 milhões de exemplares” (p. 26). 

Em fevereiro de 2013, ao divulgar os resultados mais recentes da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o Instituto Brasileiro de 
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GeograHa e Estatística (IBGE) informou que o país tem 58,6 milhões de do-
micílios, dos quais 95,7%, portanto, 56 milhões de residências, dispõem de 
televisão. Seguindo a linha adotada por Lins da Silva no desdobramento dos 
dados, e ressalvando que hoje, de acordo com o IBGE, o número médio de 
moradores por domicílio no país é de 3,2 pessoas (contra 4,5 moradores em 
1983), isso signiHca que 179,2 milhões de brasileiros podem ser atingidos 
pela TV. 

De forma geral, a comparação dos dados de 1983 com os atuais nos permite 
ver que, se o JN dirigia-se no começo dos anos 1980 a metade da população 
brasileira, hoje ele consegue por diante dos aparelhos de televisão apenas 13% 
dessa população e, ainda assim, mantém o status de mais inGuente e mais assis-
tido telejornal brasileiro. Por aí se tem uma indicação do tamanho da mudança 
ocorrida no panorama da comunicação de massa no país em três décadas. 

Em linhas esquemáticas, o telejornal que emerge das páginas de Muito além 
do Jardim Botânico (p. 38-43), na primeira metade dos anos 1980, é “o segundo 
noticioso do mundo em termos de número de seguidores e tem um impacto 
considerável sobre a opinião pública”. Na época, o primeiro era o CBS News, 
dos Estados Unidos, conforme nota o próprio autor. Levado ao ar pela primeira 
vez em 1º de setembro de 1969, tempo de endurecimento do regime ditatorial 
que tomou o estado brasileiro de 1964 a 1985 – coincidência que não é gratuita 
e que Lins da Silva enfatiza – “o JN inaugurou um novo estilo de jornalismo 
na TV brasileira”. Por que? Primeiro, ele responde, por iniciar o modelo de 
jornal apresentado em rede nacional no país, depois, por submeter os fatos a 
uma fragmentação em tempos curtíssimos, com enorme obsessão pelo “agora” 
e desprezo pelo background que ajudaria os telespectadores a contextualizarem a 
notícia. Em terceiro lugar, “porque consagrou um estilo de apresentação visual 
requintado e frio, pretensamente objetivo, em que o locutor mostra-se formal 
e distante e os efeitos especiais e teipes têm importância decisiva, como nunca 
até então no telejornalismo brasileiro”. Por Hm, o autor destaca a extensão da 
cobertura do JN, com seus escritórios e correspondentes no exterior e nos vários 
estados do país e o fato de ter-se transformado no principal, senão no único 
meio de informação dos brasileiros, “sua ponte com o país e o mundo”. Aliás, 
ressalta, “uma ponte trôpega e enganadora, como qualquer análise crítica mais 
rigorosa demonstrará, mas – em função do virtual monopólio – de fundamental 
importância para o país”. Segundo o autor:

Os critérios de seleção de informação [...], aliados à identiHcação pro-
funda existente entre a emissora e o regime militar, por certo foram 
fatores para a linha editorial oHcialista e triunfalista que marcaria o de-

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   148 15/10/14   21:33



149C!"#$% E&'!"&$ L()% &! S(#*!

sempenho do Jornal Nacional durante toda a década de 70, tempos de 
‘milagres econômicos’, ufanismo nacionalista e consolidação do império 
global (p. 38).

Para dar uma ideia do poder do JN de impactar a opinião pública, Lins 
da Silva relata o interessante resultado de uma reportagem levada ao ar em 
outubro de 1983, que mostrava a incineração de pintinhos por produtores 
insatisfeitos com o preço de mercado das aves. Isso “fez com que mais de 50 
mil pessoas indignadas de todas as partes do país ligassem para as aHliadas da 
Globo e para a Central do Rio de Janeiro, congestionando todos os troncos da 
Globo no país” (p. 41). 

Lins da Silva detém-se no telejornalismo (p. 33-38) e observa como sua exis-
tência está vinculada ao fato de a exploração de canais de televisão ser, de modo 
geral em todo o mundo, uma concessão do Estado. E isso porque entre as regras 
da concessão que ele estabelece usualmente está a obrigatoriedade de prestação 
de serviços informativos ao público.

Embora possa ter grandes audiências, o telejornalismo, comenta o autor, “é 
tido originalmente pelos empresários de televisão como um gênero de progra-
ma pouco atrativo em termos de público”, um tipo de programação capaz de 
render mais prestígio do que dinheiro. Ele recorre a Edward Jay Epstein (News 
fromnowhere, New York, Vintage Book, 1974, p. 91) em sua argumentação de 
que, ao contrário do que acontece na imprensa, que pode atrair seus consumi-
dores apenas pela qualidade do noticiário que é capaz de produzir, o jornalismo 
na televisão “depende substancialmente de fatores que lhe são externos”, com 
destaque para “a abrangência geográHca da rede que o transmite e o chamado 
‘Guxo de audiência’ que ele herda dos programas que o antecedem ou recebe da 
expectativa gerada pelos que o sucedem” (p. 34).

Lins da Silva constata que por essa lógica “a estratégia da Rede Globo quan-
do decidiu lançar o Jornal Nacional em 1969 foi absolutamente perfeita”.

Aquele seria o programa de prestígio da casa. Para que tivesse uma au-
diência garantida, Hcaria espremido entre duas telenovelas, já então o 
gênero mais popular e com uma fórmula que se mostraria imbatível ao 
longo dos anos: às 19 horas, um enredo mais leve e bem-humorado e às 
20 horas outro mais adulto e dramático. No meio delas, um telejornal 
que desse à dona-de-casa o tempo certo para colocar o jantar na mesa e 
ao chefe de família a chance de inteirar-se, mesmo que superHcialmente, 
dos principais assuntos do dia (p. 35).

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   149 15/10/14   21:33



150 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

Hoggart e Gramsci nos Referenciais Teóricos

Lins da Silva mostra como na literatura especializada, desde a II Guerra, 
a visão dos efeitos da comunicação de massa sobre seus receptores transita da 
noção de um público completamente a mercê dos comunicadores ao extremo 
oposto da inGuência zero dos meios sobre os espectadores. Cita a propósito um 
trabalho de revisão da literatura mundial elaborado pela UNESCO2, na qual é 
taxativamente dito que “as massas encontram-se à mercê do comunicador, que 
pode inGuenciá-lo mais ou menos conforme o seu desejo” e, no outro polo, 
a conclusão de Joseph Klapper3 “num estudo posteriormente muito criticado, 
inclusive do ponto de vista ético, por ter sido Hnanciado por uma das três redes 
nacionais de televisão dos Estados Unidos”, no qual ele conclui que, “na verda-
de, os meios de comunicação não exerciam qualquer tipo de inGuência sobre os 
espectadores” (p. 44).

Com o correr dos anos, relata o autor, uma série de conceitos da teoria so-
cial foram sendo incorporados aos estudos de recepção – entre eles, a ênfase na 
seletividade da memória e da percepção, a redescoberta da inGuência de grupos 
primários sobre os indivíduos e o reconhecimento da existência de grupos de 
referência –, o que “ajudou para balancear a pesquisa tradicional a respeito dos 
efeitos da comunicação e a produzir abordagens mais reHnadas e elaboradas so-
bre o assunto” (p. 44). Lins da Silva indica simultaneamente avanços importan-
tes na produção de autores que se mantiveram Héis à escola sociológica norte-
-americana em todo o período abordado e, por outro lado, vícios conceituais 
e metodológicos que, se não invalidam a notável contribuição dessa sociologia 
ao conhecimento sobre a comunicação de massa, em sua visão “impediram que 
conclusões mais consequentes” fossem daí extraídas.

De qualquer sorte, é principalmente num autor com um dos pés Hncado 
ainda nesse solo teórico que Lins da Silva identiHca o começo da transformação 
da própria abordagem sociológica norte-americana em relação ao consumo da 
informação televisada e o ponto de virada efetivo para uma nova linha de tra-
balhos de pesquisa sobre a recepção, que nela irá considerar como fundamental 
a dimensão das classes sociais. Trata-se do inglês Richard Hoggart, nascido em 
setembro de 1918 e ainda vivo, escritor de uma obra seminal em nosso cam-

2. Em Mass Media in Society: the need of research. Paris, Unesco Press, 1970, p. 9, 
conforme nota do autor. 

3. Em "e e%ects of Mass Communication. Nova York, Free Press, 1960.
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po, !e uses of literacy: aspects of working class life, lançado em 1957, fundador, 
em 1964, do Centre for Contemporary Cultural Studies e um dos pais, ao lado 
de Raymond Williams e Stuart Hall, dos chamados estudos culturais. Lins da 
Silva observa que Hoggart se vale dos conceitos tradicionais da escola norte-
-americana, mas os trata numa outra perspectiva:

preocupa-se em discernir as experiências cotidianas que atualizam os 
produtos culturais mais consumidos pelas classes populares, em que me-
dida tais produtos estão de acordo ou modiHcam um sistema de atitu-
des sociais historicamente conHgurado e como as práticas culturais dos 
consumidores são capazes de resistir a uma universalização. Como resu-
me Ondina Fachel Leal, Hoggart quer saber ‘em que medida o código 
hegemônico assume outros signiHcados, o que nos faz pensar a própria 
dominação não apenas como um estado homogêneo, indiferenciado e 
permanente de coisas’ (p. 46)4.

Digamos, portanto, que é justo tomar Hoggart como um divisor de águas. 
Lins da Silva aHrma que, é a partir daí que estudiosos da comunicação de vá-
rias partes do mundo, América Latina inclusive, partirão para uma nova linha 
de estudos sobre a recepção, “que coincide com a emergência do pensamen-
to de Gramsci em alguns países e com a ocorrência de eventos históricos de 
profundo signiHcado em outros”. Ele enfatiza que exatamente a dimensão das 
classes sociais e do consumo diferenciado em função delas cresce como ponto 
de referência dos novos estudos sobre recepção de comunicação de massa. “E 
uma clara linha divisória, metodológica, conceitual e política passa a ser de-
marcada”. Neste novo quadro, com objetivos bem distintos dos da sociologia 
norte-americana, brilham com força os nomes de Michele Mattelart e Mabel 
Piccini, cujo trabalho no Chile “tem uma importância histórica inestimável 
para a pesquisa em comunicação”. Lins da Silva lembra que elas rompem com 
seus próprios pressupostos teóricos, predominantemente frankfurtianos, ao 
constatar que “não há uma conspiração ideológica onipresente na comunicação 
de massa”. É no contato direto com sua realidade cotidiana que elas constatam 
que os espectadores de televisão das classes populares “produzem um sentido 
particular para os objetos culturais do repertório burguês e que, em suma, há 

4. A nota do autor sobre a citação a Ondina Fachel Leal remete ao texto A leitura social da 
novela das oito, dissertação de mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, versão preliminar, 1983, p. 3.
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uma decodiHcação diferenciada desses objetos, não há uma leitura universal” 
(p.46-47). A cultura popular, concluem, de acordo com Lins da Silva, “é de 
conteúdo transformador”, embora “a produção cultural da televisão possa vir 
a legitimar-se [...] quando consegue interpretar as representações coletivas que 
asseguram a coesão do sistema e a circulação nos diversos grupos sociais das 
ideias hegemônicas” (p. 47).

Ausculta com Método no Coração da Audiência

No Hnal do capítulo introdutório de Muito além do Jardim Botânico, Carlos 
Eduardo Lins da Silva diz que a crítica aos estudos de recepção conforme a abor-
dagem da escola sociológica norte-americana era então liderada no Brasil pelos 
estudos de Michel Jiollent que defendem a utilização da pesquisa-ação. Adiante 
explica que sua pesquisa de recepção foi concebida dentro da perspectiva delinea-
da pelos trabalhos de Hoggart, Matellart, Jiolent e outros. Há importantes no-
mes contidos nesse genérico “outros” e Gramsci, por meio de quem aparentemen-
te o autor prefere incluir a vertente marxista que há em sua análise, em contínua 
articulação com os estudos culturais, é certamente um deles. De todo modo, não 
resisto a comentar que, por vezes, é na linguagem que cristalinamente se revelam 
as Hliações de um autor. Como nesta frase do capítulo dedicado aos objetivos e 
hipóteses da pesquisa que faz ressoar o próprio Marx, em aHrmação contundente 
do Manifesto Comunista: “Interpretar o mundo apenas não é suHciente; é neces-
sário tentar modiHcá-lo quando não se está satisfeito com o que se tem” (p. 50).

Vale tomar contato com o tom indignado no qual o jovem adulto, mal ul-
trapassara os 30 anos, exercita com garra sua cidadania, somando-a a sua ati-
vidade mesclada de pesquisador e jornalista, ao apresentar os objetivos e hipó-
teses de seu trabalho. “A proposta desta pesquisa partiu da convicção de que a 
Universidade brasileira não pode mais manter-se à margem da sociedade sob o 
risco de deixar tão patente sua inutilidade que nada mais conseguirá salvá-la”, 
manifesta-se ele. Irônico, mesmo mordaz, quando assevera que somente a escas-
sez de recursos de nossa instituição universitária, “em especial nas áreas ligadas 
às ciências sociais e especiHcamente a comunicação”, impede sua analogia com 
a imagem tradicional da torre de marHm, ele aHrma que qualquer busca nos 
trabalhos de pesquisa universitária em comunicação “indicará uma esmagadora 
maioria de estudos de gabinete, abstratos, teóricos e de pequena (quando não 
nula) contribuição para a comunidade” (p. 49).

Lins da Silva deHne na sequência que sua tese não assume o princípio da 
neutralidade da pesquisa cientíHca, aHrma que foi realizada com objetivos aca-
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dêmicos e políticos bem claros e deixa patente sua total descrença em que um 
cientista político consiga colocar a si e a seu trabalho fora de suas convicções 
ideológicas e de suas posições políticas.

Isso não quer dizer que um trabalho de pesquisa cientíHca deva adul-
terar os fatos, mascarar a realidade ou transformar-se em panGeto. Mas 
a direção que um pesquisador dá à sua tese e o destino que confere 
aos dados obtidos em sua elaboração têm uma clara conotação política 
que não deve ser escamoteada sob o risco de, aí sim, ferir-se a ética 
do trabalho cientíHco que existe e precisa existir para diferenciá-la do 
proselitismo (p 49). 

Para ele, a escolha da metodologia “já é uma tomada de posição política”. E 
sem eufemismos, deHne o que pretende com seu estudo:

É uma pesquisa com o inequívoco objetivo de auxiliar de alguma forma 
as pessoas que integram as chamadas ‘classes trabalhadoras’ a consumi-
rem mais criticamente o conteúdo de programas noticiosos transmitidos 
pela televisão. E pretendeu atingir esse objetivo não apenas de forma di-
dática, no sentido convencional, como também – e principalmente – na 
prática, desde o instante da própria coleta de dados (p. 50). 

Essa aHrmação segue-se ao esclarecimento de que o estudo não pretendeu 
proporcionar a anunciantes ou empresas concessionárias de televisão indicações 
de como agir para ampliar sua audiência. E antecede outra aHrmação importan-
te para que se entenda o caráter do trabalho, qual seja: que embora a mensagem 
que a indústria cultural transmite tenha signiHcação por si, “aquela que seus 
autores, ao Hnal de uma operação em que avultam contradições e conGitos, 
resolveram apor-lhe, ela só adquire signiHcação deHnitiva quando é consumida 
e reelaborada pelo público” (p. 50). Mais ainda: essa reelaboração, ele defende, 
é inGuenciada muito fortemente pela classe social a que as pessoas pertencem e 
pelas suas condições concretas de vida. Lins da Silva volta a deHnir seus objeti-
vos mais adiante, reHnando-os:

Tentar desvendar os sistemas de referências com base nos quais as men-
sagens dos noticiários de televisão adquirem signiHcado para determina-
das comunidades de trabalhadores e tentar perceber que variáveis podem 
inGuir para que eles enxerguem com maior senso crítico tais noticiários: 
estes são os objetivos deste trabalho, conjugados com a continuidade de 
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uma ação através da qual tentar-se-á dar divulgação a outras comunida-
des de trabalhadores às conclusões Hnais a que se chegar (p. 52).

Para alcançá-los, ele propõe cinco hipóteses quanto às variáveis mais impor-
tantes para a formação da consciência crítica dos telespectadores: 

1. O grau de interferência de outras fontes, além da televisão, na formação da 
representação da realidade de uma pessoa;

2. O grau de conhecimento que a pessoa tem a respeito de cada assunto trata-
do na televisão; 

3. O grau de conhecimento do meio de comunicação em questão e do acesso 
a ele;

4. Tratando-se de uma pesquisa que lidará com uma parcela especíHca da so-
ciedade, as classes trabalhadoras, em duas comunidades particulares, o fator 
que mais se relaciona com as três variáveis anteriores é o nível da instituição 
de organização social a que o indivíduo está Hliado;

5. No caso especíHco do Jornal Nacional, seus efeitos sobre a representação do 
real que os trabalhadores fazem não é, provavelmente, tão decisiva como 
se costuma dizer, em especial no caso dos que militam em algum tipo de 
movimento social ou político.

A explicitação da essência do método que vai usar para se afundar “na vida 
das pessoas cujas reações pretende conhecer” se dá quando ele diz que o traba-
lho realizado numa universidade norte-americana o convenceu de que, “para 
se chegar a alguma conclusão sólida e consequente com relação ao processo de 
comunicação, é preciso mais do que fazer nas amostragens selecionadas per-
guntas com respostas limitadas, as quais serão tratadas pelos entrevistados de 
forma desobrigada, desconHada, apressada e irreGetida” (p.68). É preciso ganhar 
a conHança dessas pessoas até o ponto em que se possa estar seguro de que não 
há mais cautela entre pesquisador e pesquisados, até que se “participe com elas 
de atividades concretas relativas ao objeto de escuta, discuta, ensine e aprenda” 
(p. 68). 

Lins da Silva cita o trecho de Crítica metodológica, investigação social e enque-
te operária em que Michel Jiollent deHne que na pesquisa-ação “o pressuposto 
de não neutralidade está explícito e é considerado como critério de descrição e 
análise” (p 68). E ainda, que se oferece “às pessoas interrogadas a possibilidade 
ou mesmo a necessidade de raciocinar para que seja captada uma informação 
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relevante e não uma vaga reação moral baseada na desinformação” (p. 68). Dirá 
em seguida que seu trabalho tentou adaptar a metodologia deHnida por Jiol-
lent no livro citado a uma situação especíHca da comunicação social.

Assim, enquanto a pesquisa-ação baseada na ‘enquete operária’ de Marx é 
relacionada fundamentalmente com os problemas de consciência de clas-
se, esse estudo vai relacionar-se com os problemas de consciência crítica 
ou espírito crítico diante dos meios de comunicação, especiHcamente a 
televisão (p. 68).

É assim que Lins da Silva vai buscar grupos que não precisam ser quantita-
tivamente representativos e trabalhadores que não precisam ser representantes 
típicos da maioria dos trabalhadores brasileiros, mas ainda assim “eram expres-
sivos de uma situação corrente no país”. 

A metodologia, ele adverte, não permitirá ao observador uma observação 
“naturalista” da realidade. Há uma intervenção, uma interferência, portanto, a 
expectativa é de que, ao Hnal do trabalho, haja uma mudança no comportamen-
to e no senso crítico dos grupos.

Como o objetivo da pesquisa é descobrir de que maneira pode-se 
constatar a existência e incentivar a formação e desenvolvimento do 
espírito crítico diante do conteúdo televisivo, então as alterações ocor-
ridas no decorrer da própria investigação são úteis para suas conclu-
sões. Mais uma vez, o método adapta-se com perfeição aos objetivos 
do estudo (p. 70).

Lins da Silva concebeu sua pesquisa e começou a trabalhar nela em 1979, 
enquanto atuava como professor visitante no Departamento de Comunicação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e pretendia realizá-
-la integralmente num bairro operário de Natal. No entanto, “por motivos de 
força maior” deixou o Rio Grande do Norte antes de concluir o trabalho e pre-
cisou desdobrar a pesquisa numa segunda etapa no Guarujá, Baixada Santista. 

Um outro ajuste do plano original deu-se quando toda a pesquisa de cam-
po já estava concluída. O autor analisara e discutira com seus companheiros 
de jornada todo o conjunto do chamado “bloco das oito” da programação da 
Globo, ou seja, o Jornal Nacional, a novela das oito (hoje, novela das nove) e os 
anúncios dos intervalos dos dois programas. Ao Hm, diante do volume impres-
sionante dos dados, ele previu que seria extremamente difícil lidar com toda 
aquela massa de informações.
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Lins da Silva observa que a variedade de interpretações das pessoas diante 
do enredo e seu envolvimento emocional com os personagens também pesaram 
em sua decisão de abandonar “a ideia da interpretação extensiva do problema da 
consciência crítica diante das telenovelas”. E Hnalmente, “fatores similares leva-
ram à mesma decisão no que se referia à publicidade” (p. 73). Dessa forma, por 
“economia de tempo e espaço”, também pela facilidade maior do autor, jornalista 
por formação, para a interpretação de depoimentos referentes a fatos reais (em 
lugar de Hctícios) e a possibilidade de aí chegar a conclusões mais substanciosas, 
o trabalho concentrou seu foco sobre o JN. O noticiário foi objeto de estudo 
sistemático de agosto de 1980 a fevereiro de 1981, no bairro de Lagoa Seca, em 
Natal, e de setembro de 1981 a março de 1982, no bairro de Paicará, Guarujá.

Em Lagoa Seca, distante de três a quatro quilômetros do centro da cidade, 
com 300 casas que abrigavam cerca de mil pessoas, “a maioria dos quais ope-
rários e operárias de indústrias têxteis e alimentares, empregadas domésticas e 
funcionários e funcionárias públicas de baixo rendimento”, o grupo com o qual 
o autor trabalhou sistematicamente era de aproximadamente 20 pessoas cons-
tantes e mais outras 10 menos assíduas. No começo dos trabalhos ele aplicou 
um questionário com respostas abertas em cerca de 250 pessoas. 

No Paicará, na periferia do Guarujá, no subdistrito de Vicente de Carvalho, 
então “uma das maiores concentrações operárias do litoral paulista”, com cerca de 
70 mil pessoas, a maioria de origem nordestina, cerca de 25 pessoas participaram 
assiduamente das reuniões para a coleta de dados primários e outras 20 de forma 
Gutuante, menos assíduas. A população do bairro era predominantemente de ope-
rários do porto de Santos, da indústria da pesca e do turismo no Guarujá, além de 
empregadas domésticas, que prestavam serviços em casas de classe média de Santos.

No primeiro bairro não havia, observa Lins da Silva, centro social nem qual-
quer tipo de organização, “exceto a associação de moradores que um pequeno 
grupo tentava fundar”, através do qual a pesquisa foi centralizada. Já no Paicará 
eram várias as associações de moradores, além de haver, quando o trabalho lá 
começou, em junho de 1981, uma intensa movimentação político-partidária 
em torno delas. O pesquisador completou seu universo de investigação com 
militantes sindicais e partidários (do Partido dos Trabalhadores) tanto em Natal 
quanto no litoral de São Paulo, e mesmo em São Paulo, em encontros menos 
sistemáticos do que os realizados com os moradores dos bairros escolhidos, por-
que lhe interessava testar a fundo a hipótese a respeito da relação entre consci-
ência crítica e organização social a que o trabalhador se aHlia. 

É muito interessante o modo natural e semelhante como se dá a entrada de 
Lins da Silva nos dois bairros: em cada caso, um estudante de jornalismo, Hlho 
de operário, solicitou seu auxílio para a implantação de um jornal dos morado-
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res. E foi como uma pessoa com muita experiência em jornalismo que se deu 
sua apresentação aos moradores. Enquanto esperava, em cada uma das situações 
o começo de uma novela para começar a observação sistemática do “bloco das 
oito” da Globo – Coração Alado, em Natal, e Brilhante, no Guarujá –, o con-
tato com os grupos ia se aprofundando em conversas a respeito do jornal que 
seria feito e lá para as tantas ele introduziu a ideia de se discutir televisão de 
forma programada, em encontros semanais. Os encontros com militantes do 
PT também foram tranquilos, já com os militantes sindicais a aproximação foi, 
segundo Lins da Silva, mais artiHcial e, por isso, mais problemática.

As sessões de trabalho coordenadas pelo pesquisador, cuja pauta era sempre a 
programação do bloco das oito da semana que se encerrava e conduzidas dentro 
de uma dinâmica em que a palavra era franqueada a todos os pesquisados, cons-
tituíram-se no instrumento principal da coleta de dados primários do estudo. 
Lins da Silva realizava a análise de conteúdo do JN. Nas discussões havia, além 
disso, análise comparativa entre o noticiário do JN e o dos principais jornais im-
pressos do país. Também foram utilizados questionários abertos e outras ferra-
mentas de pesquisa. Entrevistas em profundidade foram feitas com proHssionais 
do jornalismo do JN e da área comercial da Rede Globo. Em resumo, Muito 
além do Jardim Botânico mostra um trabalho de pesquisa profunda, consistente 
e rigorosa, que se vale de múltiplos instrumentos adequados ao método escolhi-
do para dar conta dos objetivos do projeto. 

Fatores Cruzados na Formação do Senso Crítico

No começo dos anos 1980, Lins da Silva constata, televisão era sinônimo de 
Globo em Lagoa Seca e no Paicará. E era vista como “uma coisa boa”, dada uma 
variedade de razões que os pesquisados vão explicitando com grande riqueza lin-
guística em suas falas. Nesse sentido, eles fazem referência às matérias que tratam 
de temas próximos às suas necessidades imediatas, ao aspecto de diversão barata 
que a televisão embute, e que não exige deslocamento de casa, e a alguma possibili-
dade de avanço intelectual que oferece: “A gente aprende com ela coisas que a gente 
nunca viu nem vai ver” (p. 84), dizia ao pesquisador uma operária têxtil de 19 anos. 

No entanto, “a credibilidade da televisão como um todo e do jornalismo 
televisionado em particular não é, como muitos imaginam e aHrmam, absoluta” 
(p. 86), ele adverte. São poucas as pessoas que aceitam “tudo que a TV diz como 
verdadeiro. E estas são exatamente aquelas que menos contato têm com outras 
pessoas, outras fontes de informação, que menos saem de casa, menos conhe-
cem ‘o mundo real’” (p. 86-87). Essa constatação antecipa o que Lins da Silva 

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   157 15/10/14   21:33



158 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

vai explicitar mais adiante sobre a ação de outros agentes sociais na formação 
do senso crítico de seus pesquisados diante da informação televisiva. Antes de 
enumerá-los, vale a pena apresentar um pouco mais do processo de transforma-
ção que ele descortina pela pesquisa-ação:

As conclusões provisórias que estes dados preliminares permitem são de 
que, em geral, o nível crítico dos espectadores de Lagoa Seca e Paicará não 
era muito alto quando se iniciou o trabalho desta pesquisa-ação. Os ques-
tionários com perguntas abertas e as primeiras conversas nas sessões de 
trabalho revelavam que a maioria das pessoas entrevistadas não conseguia 
perceber quase nenhuma das operações ideológicas inerentes à programa-
ção televisiva numa sociedade como a brasileira. Se seu perHl de maneira 
alguma se assemelhava à massa alienada que os discípulos de Frankfurt 
esboçam em suas caricaturas da audiência dos meios de comunicação de 
massa, tampouco estava próximo ao da massa insurgente, com absoluta 
consciência de classe, que os revolucionários de gabinete gostam de ima-
ginar após apressadas leituras de autores do século XIX (p. 89).

Os pesquisados também não percebiam, normalmente, o que há de cons-
trução da notícia por meio das operações técnicas do processo de produção: “o 
timing, a edição, a ausência de background histórico, os eixos semânticos em 
torno dos quais giram as conotações valorativas do texto” e outros. O que, sim, 
“é percebido com alguma correção, principalmente pelas lideranças da comuni-
dade, são os aspectos mais ostensivos do conteúdo” (p. 91), nota Lins da Silva. E 
aí ele faz referência, entre outros, à falsa neutralidade da informação e à divisão 
desigual do tempo concedido aos depoimentos dos diferentes agentes sociais.

É tempo de lembrar que outros agentes sociais, no começo dos anos 1980, agem 
mais fortemente, na visão de Lins da Silva, sobre a formação do senso crítico da 
audiência de televisão em Lagoa Seca e Paicará. E eles são, no âmbito especíHco das 
fontes de informação, os seguintes: Fontes interpessoais, Igreja, Movimento sindical, 
Partidos políticos, Outros meios de comunicação de massa, Movimento feminista.

Maria Immacolata Vasallo Lopes5 em conversa sobre a pesquisa-ação, obser-
va que no Brasil hoje ela se concentra essencialmente fora da academia, usada 

5. Opinião expressada em breve conversa/ entrevista para este artigo. Mas vale a pena con-
sultar os trabalhos de Maria Immacolata Vassalo de Lopes sobre telenovela, em especial 
Vivendo com a telenovela, edição da Summus de 2002 e a entrevista concedida a Pesquisa 
FAPESP edição 155, de janeiro de 2009, Telenovela, a narrativa brasileira, p. 10-15.
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especialmente pelos movimentos sociais, pelas organizações não governamentais 
(ONGs) e organizações empresariais, quadro bem diferente do que se registra em 
boa parte dos outros países da América Latina. “Os referenciais teóricos e meto-
dológicos da pesquisa em comunicação, incluindo aí os estudos de recepção, entre 
nós estão mais ligados às mediações e aos estudos culturais”. É como se a pesquisa 
acadêmica no país, no âmbito da comunicação e das humanidades em geral, hoje 
tivesse horror à ideia de intervenção social dos estudos, porque lhe importa conhe-
cer. Estabeleceu-se uma clara divisão de trabalho, Immacolata pondera. 

Para terminar o percurso, vale deixar uma entre as várias conclusões a que Lins 
da Silva chegou com seu trabalho, que, a propósito, conHrmou a maior parte de 
suas hipóteses iniciais: “O JN reforça pontos de vista de pessoas que concordam 
com ele. Mas é difícil encontrar quem concorde integralmente com ele”, diz. E 
completa: “O JN não tem um poder de persuasão tão grande a ponto de fazer com 
que pessoas que já percebem alguns de seus truques ideológicos mudem suas opini-
ões por causa daquilo que ouvem e veem no televisor” (p. 141). Ao Hm e ao cabo, 
ele sabe que o trabalho “contribuiu para que as análises dos fenômenos de comuni-
cação fujam dos esquemas simplistas dos gabinetes e caiam na vida real e complexa 
das pessoas que estão no mundo” – o que também parece de vibrante atualidade 
em tempo de radicais transformações do processo de comunicação de massa.
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Quando os jornais ainda eram
somente jornais

Caio Túlio Costa1

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Mil Dias: Os Bastidores 
da Revolução em um Grande Jornal. São Paulo: Trajetória 
Cultural, 1988.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Mil Dias: Seis Mil Dias 
Depois. São Paulo: Publifolha, 2005.

O jornalista e acadêmico Carlos Eduardo Lins da Silva tem 
uma capacidade de produção extraordinária, invejável. 
Autor de mais de uma dúzia de livros, diversos deles siste-
maticamente adotados em escolas de comunicação, produz 
artigos e ensaios publicados regularmente pela academia e 
pela imprensa, além de se dividir entre incontáveis funções 
na labuta diária.
Seja na presidência do Projor (a instituição mãe do Obser-
vatório da Imprensa), seja dando aulas, seja editando revistas 
acadêmicas, seja assessorando a FAPESP, seja aceitando con-

1. Caio Túlio Costa é jornalista, doutor pela ECA-USP, professor na 
ESPM-SP e consultor em comunicação digital. Autor de livros 
sobre jornalismo e novas mídias, trabalhou durante 21 anos no 
Grupo Folha, onde foi Secretário de Redação, Ombudsman e um 
dos fundadores do UOL.

7.1
SILVA
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vites para explicar o Brasil para estrangeiros, seja se reunindo com executivos 
para explicar o Brasil para brasileiros, seja organizando eventos na Ásia, ou na 
Europa, seja enviando e-mails para uma lista de colegas com as últimas notícias 
sobre as agruras pelas quais passa o mercado de comunicação, seja ouvindo com 
interesse um amigo, ou mesmo almoçando com um dos inúmeros aHlhados que 
a vida foi lhe presenteando – Carlos Eduardo é múltiplo. Tudo isso sem falar na 
dedicação à família, que ele levou para morar longe do caos da cidade em busca 
da paz do campo, quase no Hm do mundo.

Ele sempre foi assim e sempre será assim. Trabalhador incansável, atento a 
tudo e a todos e sempre com um olho voltado para as relações do Brasil com os 
Estados Unidos, uma paixão que o envolve desde sempre.

Entre seus livros, Mil Dias e Mil Dias: Seis Mil Dias Depois (reedição revista 
e ampliada do primeiro) dão conta de um daqueles momentos da vida proHs-
sional de Carlos Eduardo no qual ele conseguiu se concentrar numa exclusiva 
tarefa: ajudar a Folha de S. Paulo a conquistar o primeiro lugar em circulação no 
mercado de jornais brasileiros e a reforçar o primeiro lugar em reputação. E se 
tem alguém que colaborou ativamente para o jornalão paulista atingir esta meta 
nos anos 1980, este alguém é o Carlos Eduardo Lins da Silva. 

Os livros (o primeiro e o segundo, com um prefácio a mais e um posfácio a 
menos) contam uma boa parte desta história, a parte que ele ajudou a construir 
junto com os proHssionais aos quais ele rende homenagem nos agradecimentos 
logo no começo da obra. 

Sem alarde nem fanfarronices, Mil Dias revela como uma empresa jornalísti-
ca brasileira, em plena década de oitenta do século passado, carecia de métodos 
e processos, tanto do ponto de vista conceitual (que veio com o projeto que a 
inspira, o polêmico Projeto Folha) quanto do ponto de vista estrutural (os re-
cursos que a empresa propicia aos jornalistas para cumprirem bem sua função 
de investigar e noticiar com independência e de exercer a crítica consistente e 
distanciada dos diversos poderes). 

Nestas duas obras se vê como, em exatos mil dias, de maio de 1984 a 
maio de 1987, o jornal foi se preparando e acabou preparado, tanto na parte 
conceitual de um projeto editorial quanto na parte relativa aos processos re-
datoriais, administrativos e tecnológicos, para produzir jornalismo de ainda 
maior qualidade ao mesmo tempo em que criou e alimentou uma geração de 
jornalistas fortemente comprometidos com o distanciamento crítico, orien-
tados por normas cujos intentos eram buscar correção, exatidão e equilíbrio 
entre as fontes geradoras de notícias nos seus diversos lados e interesses. Tudo 
isso num momento em que o jornalismo ainda estava virgem da “contamina-
ção” da internet.
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As diHculdades eram muitas. Na década de oitenta, o país praticamente que-
brou. Os planos econômicos impostos pelos governos se sucediam com enormes 
expectativas por parte da população e iguais fracassos da parte dos planos. Foram 
muitos os acontecimentos nestes dias que receberam por parte da Folha cobertu-
ras completamente diferentes das dos jornais tradicionais, principalmente do seu 
maior concorrente, O Estado de S. Paulo, ultrapassado pela Folha, na circulação, 
exatamente no decorrer destes anos. “Mil Dias” esquadrinha o que de mais rele-
vante aconteceu nestes anos e como isso foi investigado e publicado pela Folha. 

Uma tabela (LINS DA SILVA, 2005, p. 78) inserida no capítulo A História 
facilita o destaque de meia dúzia de episódios marcantes, mesmo e apesar do 
último deles não aparecer na lista. Veja só: 

Em 1984 houve a campanha (inglória) por eleições diretas no País, o que ele-
vou o jornal a seu nível mais “partidário”, talvez o mais engajado de que se tem 
notícias nos seus mais de 90 anos de vida quando o jornal se tornou a primeira 
e, por certo tempo, a única voz a bater na tecla da necessidade de os brasileiros 
irem às urnas para eleger diretamente seu Presidente. 

Em seguida, o jornal se distinguiu na cobertura da morte de Tancredo Neves 
pela transparência e acuidade com que dava as notícias, muitas das quais obte-
ve em primeira mão. Como, por exemplo, ao noticiar que Tancredo teve um 
tumor benigno e que, operado de novo, seu estado era grave. Quem não lia a 
Folha, era alimentado por notícias de falsa positividade divulgadas por pratica-
mente toda a imprensa, falada e escrita, e ignorava o real estado de saúde Tan-
credo. A população sabia apenas que ele tivera uma “diverticulite”, informação 
inventada pelos médicos, pressionados pela então esposa de Tancredo, Risoleta 
Neves, para quem ninguém deveria saber que o marido tivera um tumor. 

Em 1985, o jornalista Boris Casoy, então editor do Painel (seção de notas 
políticas da Folha) desmontou a candidatura de Fernando Henrique Cardoso 
à prefeitura de São Paulo ao perguntar, num debate em conjunto com a TV 
Globo, se Fernando Henrique acreditava em Deus. O candidato levou um susto 
e respondeu que Casoy havia “prometido” não fazer aquela pergunta, dando a 
entender que em conversa privada o jornalista prometera não expor em público 
aquela questão. Fernando Henrique não conseguiu evitar o ataque do adversário 
Jânio Quadros, que grudou nele a pecha de ateu e ganhou a eleição. 

Em abril de 1986, a publicação por parte da Folha de reportagens sobre o 
patrocínio com dinheiro público de uma reunião nacional de jornalistas sin-
dicalizados carreou muitas críticas da categoria ao jornal, principalmente por 
parte dos jornalistas sindicalizados. 

A cobertura da Copa do Mundo de 1986 também acabou sendo criticada 
pela maneira como a redação promoveu tabelas com estatísticas sobre o desem-
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penho dos times e dos jogadores. Essa prática, no entanto, acabou sendo copia-
da e aperfeiçoada ao longo dos anos por vários outros veículos de comunicação. 

Em 1987, logo depois dos mil dias, a Folha deu um furo histórico, talvez 
o primeiro em que expôs com total visibilidade as vísceras das relações entre 
empreiteiras e governo. Publicou com antecedência e 100% de acerto, mas de 
forma cifrada, o resultado da concorrência para a construção da ferrovia Norte-
-Sul, uma das meninas dos olhos do então governo José Sarney.

Do ponto de vista estritamente doméstico, Mil Dias retrata as mudanças 
estruturais no fazer jornalístico na Folha, implantadas então. A mesma tabela 
que traz os principais fatos históricos cobertos pelo jornal no período, agrupa as 
mudanças internas que revolucionaram o jornal e o trouxeram para mais perto 
das mudanças dos costumes, deram-lhe mais atenção aos mercados (econômi-
cos, culturais), provocaram o distanciamento em relação à política e inseriram-
-no nas proximidade dos padrões do jornalismo contemporâneo de qualidade, 
o famoso quality newspaper, na deHnição inglesa.

Apesar das mudanças terem começado antes da posse de Otavio Frias Filho 
no comando do jornal, como Diretor de Redação, é o mês de sua posse que 
marca o início dos mil dias – maio de 1984. Frias Filho imprimiu velocidade às 
mudanças necessárias para a implantação do que se convencionou chamar de 
Projeto Folha – expressão que resume a tentativa de reforçar o jornal enquanto 
produto editorial diário de qualidade, de excelência jornalística. 

Alguns destaques destas mudanças, capturados da mesma tabela da página 
78: em junho de 1984, 27 jornalistas foram demitidos por “insuHciência téc-
nica”. Em julho, foi criada a gerência administrativa da redação, ocupada por 
um jornalista. No mesmo mês foram introduzidas planilhas para acompanhar 
a produção de notícias pela redação. Em agosto, entrou em vigor a primeira 
edição do Manual Geral da Redação (escrito a oito mãos por Frias Filho, Carlos 
Eduardo, Boris Casoy e eu). 

Em setembro, o departamento de pesquisa do jornal (Pesquisa Folha) foi 
transformado em uma unidade própria e surgiu o Datafolha. A propósito, o uso 
do Datafolha, a partir daquele momento, foi tão marcante, no sentido de dar 
suporte estatístico a assuntos da pauta e notícias em geral, que propiciou o com-
plemento de uma anedota que traduzia como a Folha, a exemplo dos grandes 
jornais do mundo, noticiaria o Hm do mundo em sua manchete:

!e New York Times: “Acaba o mundo. Terceiro mundo mais atingido”.

!e Washington Post: “Acaba o mundo. Fonte não identiHcada diz que a 
Casa Branca ignorou advertências”.
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USA Today: “Estamos mortos! Números de vítimas, estado por estado, 
página 8A. Últimos (mesmo) resultados esportivos, página 10C”.

E a Folha: “Mundo acaba, admite a ONU; 43% da população discorda”.2

Em novembro de 1984, a redação passou a contratar jornalistas apenas sob 
concurso público. Em dezembro, uma medida veio atrapalhar a rotina da re-
dação: o fechamento (aquele momento em que se Hnaliza a entrega de todo o 
material da edição – textos, fotos, gráHcos, desenhos) recuou das 23 horas para 
as 22h30.

Tomadas estas providências, a redação estava preparada, em janeiro de 1985, 
para começar a produzir jornalismo em função de um planejamento e um pro-
grama de metas, cujos objetivos trimestrais foram lançados em janeiro. 

Não havia dúvida de que haveria reação. No começo de 1985 a situação se 
deteriorou. Não dava mais. Alguns jornalistas da Folha, não por acaso os mais 
experientes, temerosos das novidades do Projeto, reuniram-se no Sindicato dos 
Jornalistas, na rua Rego Freitas, no centro de São Paulo. Consideravam todas 
aquelas medidas completamente fora do esquadro e reagiram produzindo um 
abaixo-assinado contra o Projeto Folha. Conquistaram 155 assinaturas, quase 
dois terços do total de jornalistas da empresa. O documento foi entregue à dire-
ção da Folha em fevereiro de 1985. 

Carlos Eduardo reproduz parte das reclamações:

Embora haja concordância dos jornalistas com a maioria dos princípios 
estabelecidos no Projeto Folha, a verdade é que os métodos utilizados na 
sua implantação estão em Gagrante contradição não só com esses mesmos 
princípios, mas com toda uma proposta jornalística desenvolvida desde 
o início do chamado processo de abertura política. Foi essa proposta – e 
não apenas os salários – que atraiu para as suas Redações uma conside-
rável parcela dos mais competentes jornalistas brasileiros. (2005, p. 114)

Numa reunião-almoço em 7 de fevereiro de 1985, uma quinta-feira, o prin-
cipal acionista do jornal, Octavio Frias de Oliveira, e os responsáveis pela im-
plantação do Projeto, responderam ponto por ponto levantado no documento. 
Foram exibidos números, inclusive os que rebatiam a impressão de que a quali-

2. COSTA, Caio Túlio. Ombudsman – O Relógio de Pascal. São Paulo: Geração Edito-
rial, 2006, p. 143. Leve em conta que esta é uma anedota dos anos 80, quando ainda 
fazia sucesso o conceito de “terceiro mundo”.
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dade do produto estava em queda – a circulação paga do jornal passara a crescer 
sistematicamente, mês a mês. 

A coisa não parou por ali e o episódio provocou sequelas. Dentre os jorna-
listas que Hrmaram o abaixo-assinado, editores foram afastados, integrantes do 
Conselho Editorial foram removidos e quem ocupava cargo de conHança foi 
demitido. Pior ainda, “muitas relações pessoais na Redação Hcaram estremecidas 
devido à divisão provocada pelo documento entre os que o assinaram e os que 
não o assinaram”, relata Carlos Eduardo (2005, p. 117).

Uma das sequelas mais importantes, a relativa à ríspida relação da Folha com 
o Sindicato, não foi resolvida. Até então era permitida livremente a presença 
dos representantes sindicais no jornal. Bastava chegar um diretor do Sindicato, 
bater palmas, que todos faziam um círculo e ouviam o que o Sindicato tinha a 
dizer. Em maio, a direção do jornal estabeleceu horários para eventuais falas da 
diretoria do Sindicato aos jornalistas no recinto da Redação. Em resposta, o Sin-
dicato tentou autuar Frias Filho por exercício ilegal da proHssão. Nem procurou 
saber se o mesmo, formado em advocacia, era jornalista legalmente provisiona-
do. Era. Proibido de entrar na Redação, o Sindicato acabou pedindo desculpas.

Deglutida a contragosto a crise do abaixo-assinado, tanto pelos criticados 
quanto pelos críticos, passou-se para a elaboração da segunda edição do Manual 
em reuniões de uma comissão que duraram de março a julho. Em novembro, 
a categoria voltou a criticar a Folha porque a sua direção proibiu os jornalistas 
de portar material de propaganda política (as cidades iriam eleger prefeitos) 
durante o horário de trabalho. 

Em março do ano seguinte, 1986, divulgou-se o organograma da Redação. 
Por mais incrível que possa parecer aos olhos dos administradores, em plena dé-
cada de oitenta, a Folha não tinha um organograma da sua Redação distribuído 
para os chefes e subordinados. Em outubro, houve novo recuo no horário de 
fechamento: das 22h30 para as 22h. Em novembro, os jornalistas receberam o 
Manual das Eleições para a cobertura do pleito eleitoral aos governos estaduais 
– mais uma novidade, não havia nada disso da Folha até então. Em dezembro, 
entrou em vigor o orçamento descentralizado da redação. 

O ano de 1987 começou com um pedido de autuação contra 40 funcioná-
rios do jornal por exercício ilegal da proHssão. No Hnal, seis entre os 40 foram 
de fato autuados. 

Uma das bandeiras do jornal, defendida publicamente, era a não exigência 
de diploma de jornalista para o exercício da proHssão – obrigatoriedade extin-
ta 22 anos depois, em 2009, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que 
considerou esta exigência inconstitucional (e que o Congresso Nacional agora 
pretende rever).

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   166 15/10/14   21:33



167C!"#$% E&'!"&$ L()% &! S(#*!

Mas uma das acusações que se fazia à Folha na época, principalmente por 
parte dos sindicalistas, era a de que o jornal seria contra as escolas de jornalismo. 
Nos Mil Dias, um dos mal-entendidos que Carlos Eduardo esclarece (2005, p. 
204) é que esta acusação não se sustentava nos fatos. Caso se sustentasse, o jor-
nal nunca teria estabelecido um acordo com o departamento de Jornalismo da 
Escola de Comunicações e Artes da USP para patrocinar um curso em nível de 
pós-graduação e ministrado por vários proHssionais da própria Folha. 

O jornal nunca foi contra a escola de jornalismo, mas sim contra a obriga-
toriedade do diploma. Uma boa formação universitária – seja no campo das 
ciências humanas, exatas ou biológicas – é absolutamente mandatória para o 
bom exercício do ofício do jornalismo. Ou seja, enquanto ofício, a proHssão 
pode ser aprendida na prática. Mas só será exercida com eHcácia se o proHssional 
tiver uma formação adequada – que escolas além das de jornalismo também 
podem dar. Para ser jornalista, é necessário muito mais do que dominar o ofício. 
É preciso ter uma educação e uma cultura à altura dos desaHos da humanidade.

Há diferenças, além das pequenas revisões, entre as duas edições de Mil Dias. 
Na reedição, editada pela Publifolha, capou-se o posfácio de Mino Carta, um 
tanto amargo, sem dúvida, mas um documento histórico. Talvez melindrado 
por não ter participado de mais esta aventura, entre tantas outras que protago-
nizou no jornalismo brasileiro, Mino Carta considerava na época que os princi-
pais envolvidos no Projeto achavam-no mais importante do que a própria Folha. 
Sugeria também, com razão, que os mentores do Projeto Folha não haviam 
descoberto a pólvora e que muito antes a Editora Abril “com a mesma compe-
tência, cuidou-se de preparar-se para o futuro”. Mino criticava o desperdício de 
energia com tantos documentos, versões, avaliações, metas, manuais e opunha 
o principal acionista do jornal, Octavio Frias de Oliveira, “o velho”, ao seu H-
lho, Otavio Frias Filho, “o moço”. Mino criticava no posfácio as reservas deste 
último em relação ao Sindicato e ainda acusava “o moço” de falta de precisão 
ao “aHrmar que o Sindicato apareceu historicamente em resposta à aceleração 
do progresso técnico”, conforme deHnido por Frias Filho na apresentação da 
primeira edição.

Outra diferença na edição de 2005 é um extenso prefácio de Carlos Eduardo 
no qual ele atualiza a distância entre os mil dias e os seis mil dias que se sucede-
ram até a nova edição da obra. Toca em pontos sensíveis quando da publicação 
da primeira edição, como críticas recebidas segundo as quais a modernização 
imposta à Folha teria sido autoritária ou que o livro não contava de forma “en-
gajada, emotiva e detalhada os conGitos humanos, a luta pelo poder, as inco-
erências, dúvidas e incertezas que certamente haviam feito parte dos aconteci-
mentos”, como dizia uma crítica publicada pela revista Veja. 
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Não. Não se tratava disso mesmo. Mil Dias não é um livro no estilo de O 
Reino e o Poder3, que disseca as entranhas do jornal americano !e New York 
Times. Ao contrário, trata-se de uma tese de livre-docência, do relato acadêmico 
de uma experiência organizacional, da explicação da criação de processos numa 
redação, numa situação na qual eles não existiam, ou existiam precariamente. 

A reedição do livro com a atualização promovida pelo autor conHrma essa 
vocação da obra, a de um relato mais objetivo possível da história de renovação 
de um jornal, enquanto ele existia em sua plenitude impressa – produto jorna-
lístico que está acabando em sua inteireza impressa.

No prefácio de 2005, Carlos Eduardo já concordava que os diários impressos 
corriam risco efetivo de não sobreviver por muito tempo, tanto no Brasil quanto 
em outros países, ameaça que persiste. 

Mil Dias, por razões temporais óbvias, não dá conta da nova revolução pela 
qual passam os jornais e o jornalismo com a emergência da cultura digital. Mas 
essa é uma outra história que exige muitos dias a mais do que a Folha precisou 
para se renovar naquele momento especíHco do qual trata o livro – quando os 
jornais tinham de se preocupar em ser somente jornais.

3. TALESE, Gay. O Reino e o Poder. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   168 15/10/14   21:33



169C!"#$% E&'!"&$ L()% &! S(#*!

A hora presente: O Adiantado da Hora 
permanece atual há mais de 20 anos

Eugênio Bucci1

Um livro que dá conta, à frente de seu tempo, das complexas
engrenagens pelas quais a cultura jornalística norte-americana fez 

girar as rotativas dos jornais brasileiros. E mais ainda.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. O Adiantado da Hora: a 
inGuência americana sobre o jornalismo brasileiro. São Pau-
lo: Summus, 1991.

Resultado de um trabalho de pesquisa desenvolvido durante 
dez meses – entre setembro de 1987 e junho de 1988 –, no 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, em Wa-
shington, O Adiantado da Hora apresenta uma abrangente 
e Hna radiograHa de um processo histórico tecido tanto de 
grandes movimentos (como os movimentos estruturais do 
capitalismo) como de minúcias e sutilezas (como o modo 
de escrever a notícia, ou as escolas de diagramação) através 
do qual os conceitos, os modos de proceder da reportagem, 
os estilos, a ética e até mesmo as concepções de negócio da 

1. Jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo (ECA-USP) e diretor do curso de pós-
-graduação em Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Dirigiu e 
editou revistas mensais e foi secretário editorial da Editora Abril. 
Presidiu a Radiobrás entre 2003 e 2007. É membro do Conselho 
da Cidade de São Paulo e escreve quinzenalmente na revista Época 
e no jornal O Estado de S.Paulo.

7.1
SILVA
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imprensa americana exerceram forte inGuência nas redações brasileiras. Ainda 
hoje, podemos aHrmar que o livro é essencial. A não ser por passagens datadas – 
como as pesquisas que medem a conHabilidade dos jornalistas, já ultrapassadas 
pelas novas enquetes que as sucederam, ou relatos que tratam de diários que já 
desapareceram –, os ensaios que compõem o volume conservam seu interesse 
intacto para jornalistas e estudiosos da imprensa. 

Carlos Eduardo Lins da Silva recupera a gênese da cultura jornalística norte-
-americana e, graças a essa recuperação sistemática, com método e alta compe-
tência analítica, localiza as pontes, os pontos de contato, entre essa cultura e o 
Brasil. Ele realiza essa empreitada teórica, para qual as habilidades do repórter e 
do editor em muito contribuíram, com alta precisão. Por esse motivo, O Adian-
tado da Hora mantém sua pertinência histórica inalterada, mesmo se, em uma 
ou outra página, o texto já não possa mais ser lido como um diagnóstico atu-
alizado. Não apenas isso: a maior parte das análises, em que pesem as intensas 
transformações impostas pela tecnologia e pela concentração de mercado (que 
ganhou mais intensidade tanto nos Estados Unidos como no Brasil), ainda é 
atual. Mais como um documento que recupera a história da imprensa, mas tam-
bém por suas análises do presente, estamos tratando de um livro obrigatório.

Carlos Eduardo não escreveu um mero relatório de pesquisa. Ele soube des-
crever a lógica de aproximação entre a imprensa dos dois países – uma apro-
ximação unilateral é bem verdade – pois a inGuência, nesse caso, deu-se inva-
riavelmente na direção dos Estados Unidos sobre o Brasil, e nunca no sentido 
contrário. BeneHciou-se de leituras de bons historiadores da imprensa, como 
Michael Schudson, hoje professor da Columbia School of Journalism. Recente-
mente, aliás, Schudson, em parceria com Leonard Downey, Jr, publicou um pa-
per sobre a crise que, em 2008, devastou os jornais locais norte-americanos, !e 
Reconstruction of American Journalism, editado pela Columbia Journalism School 
em 2009. Trata-se de um documento de enorme impacto entre os estudiosos, 
que também recupera a gênese histórica do jornalismo local nos Estados Uni-
dos. É gratiHcante observar como subsiste uma forte conexão entre a pesquisa 
que Carlos Eduardo realizou ainda nos anos 80 e as linhas gerais dos estudos so-
bre jornalismo que, ainda hoje, ou sobretudo hoje, adquirem mais força quando 
o próprio papel (em mais de um sentido) do jornalismo precisa se redeHnir e 
encontrar novas bases materiais.

O Adiantado da Hora começa por criticar um certo antiamericanismo que 
diHcultava – estamos falando aqui dos anos 80, mas essa resistência enviesada 
diHculta a atividade intelectual ainda hoje – o entendimento do que aproximava 
a imprensa brasileira da norte-americana. Flagra com olhar agudo o anacro-
nismo das lentes mais conservadoras, como aquelas apoiadas sobre noções de 
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dependência. “Não se trata mais de imperialismo e colonização, como foi no 
passado em formas ostensivas ou disfarçadas”, escreve ele. “Trata-se de uma rede 
de conexões, interesses conGitantes de diferentes classes e frações de classes nas 
várias formações sociais, que constroem um cenário no qual os atores sociais se 
movem nas mais inesperadas direções, num enredo incapaz de ser previsto ou 
explicado pelas fórmulas tradicionais da análise sócio-política” (p. 50). Temos 
aqui um dos parágrafos cuja atualidade crítica perdura, indelével – o que, de 
outro lado, é uma pena, pois ainda hoje a visão do jornalismo norte-americano 
como se ele fosse um mero tentáculo do imperialismo mais sanguinário e im-
piedoso contamina o debate sobre imprensa em nosso país.

Nosso autor está atento ao que diferencia as duas culturas. Por vezes, anota 
isso com raro poder de síntese: “Os EUA são uma sociedade baseada no contra-
to; o Brasil, na solidariedade orgânica” (p. 55). Para o bem e, principalmente, 
para o mal, bem entendido. A partir dessa sensibilidade, ele vai explicando as 
idas e vindas da inGuência, o modo como as redações norte-americanas foram 
sendo ocupadas por funcionários práticos, sem lustro intelectual, numa for-
mação bastante distinta daquela que se veriHcava na Inglaterra ainda no século 
XIX (p. 59). Quanto a isso, o próprio mercado sofreria com a má formação dos 
proHssionais. A propósito, foi apenas no início do século XX que o magnata 
Joseph Pulitzer iniciaria sua campanha individual, bastante insistente, para que 
Columbia abrisse o seu curso para formação de jornalistas (curso que sempre 
funcionou em nível de pós-graduação). O curso foi criado em 1912, um ano 
após a morte do próprio Pulitzer, e se tornaria o mais prestigioso do mundo.2 

Em sua recuperação histórica, O Adiantado da Hora traz informações sabo-
rosas, pouco difundidas e mais do que sintomáticas. Por exemplo: Hipólito da 
Costa, o fundador do primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense, em 1808, 
esteve, dez anos antes, na cidade de FiladélHa para estudar atividades agrícolas. 
“Não se sabe até que ponto o seu contato com o jornalismo nos EUA o teria 
ajudado a decidir-se a deixar a agronomia e a passar a exercer a função de edi-
tor”, comenta Carlos Eduardo (p. 71). De todo modo, o criador do primeiro 
jornal brasileiro, de algum modo, fez também o seu estágio nos Estados Unidos. 
Outro caso curioso é o de Gilberto Freyre. Entre 1918 e 1922, Freyre esteve 
estudando na Universidade de Baylor (Texas) e também na Universidade de 

2.  Ver, a esse respeito, PULITZER, Joseph. "e School of Journalism. Seattle: First 
Inkling Books, 2006. Trata-se de uma edição histórica que recupera vários documentos 
da época, e que tem como centro um longo artigo, de 50 páginas, escrito por Pulitzer 
em 1904. 
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Columbia (Nova York). “De volta ao Brasil”, registra Carlos Eduardo, “acabou 
à frente do jornal A Província, do Recife, onde fez a primeira tentativa (fracassa-
da) de introduzir no Brasil um manual de redação” (p. 74).

Gilberto Freyre retornaria aos Estados Unidos em 1926, agora representando 
O Diário de Pernambuco, para participar do Primeiro Congresso Pan-americano 
de Jornalistas, em Washington. Lá estiveram também Nestor Rangel Pestana, de 
O Estado de S.Paulo, e Edgar Leuenroth, que foi por sua própria conta. “Herbert 
Moses, de O Globo, um dos maiores entusiastas da realização, não pode tomar 
parte na sua efetivação, mas enviou um longo telegrama, lido em plenário, no 
qual propôs um ‘programa’ para o futuro, no qual o ponto principal era ‘a ampla 
liberdade de imprensa’.” (p. 76).

“Outro jornalista que levou conceitos adquiridos nos EUA para o jorna-
lismo brasileiro foi Antonio Pimenta Neves, que em 1966, como bolsista do 
World Press Institute, fez um estágio no Los Angeles Times e depois foi para a 
equipe dirigente da Folha de S.Paulo e, mais tarde, para a Folha da Tarde. Pi-
menta Neves diz que a visão de como estruturar um jornal do ponto de vista 
administrativo foi a principal inGuência que recebeu de seu período no Los 
Angeles Times” (p. 84). Depois disso, Pimenta Neves ainda faria uma passagem 
por O Estado de S.Paulo.

Sem dúvida, foi no modo de organizar e gerir as redações e as empresas jor-
nalísticas que a inGuência americana mais se fez sentir. Nesse ponto, embora o 
livro não trate desse aspecto em particular, a história da Editora Abril representa 
um caso notável. O dirigente máximo da Abril, Roberto Civita, formou-se nos 
Estados Unidos. Estudou Física Nuclear em Rice, no Texas, formou-se em jor-
nalismo na Universidade da Pensilvânia e em economia pela Wharton School, da 
mesma universidade. Em seguida, trabalhou na Time Inc. Ao regressar ao Brasil 
cuidou dos projetos de Realidade e Veja, entre tantos outros. De Time Inc a Abril 
reproduziu o método Igreja/Estado de administração da empresa, que consiste 
em separar a área editorial (apelidada de “Igreja”) da área comercial, corporativa 
e Hnanceira (o “Estado”). Com o mesmo método de gestão se Hrmaram as maio-
res casas jornalísticas do Brasil, do Estadão à Folha, do Globo ao Zero Hora. A 
HlosoHa de tentar, ao menos tentar, impedir que interesses comerciais contami-
nassem as redações foi uma constante, mesmo quando hesitante ou apenas “da 
boca para fora”, no crescimento nos ambientes jornalísticos que chegaram perto 
da excelência editorial – numa receita de governança aprendida diretamente 
com os norte-americanos.

O modo como encaramos a censura no Brasil também não escapou à análise 
de O Adiantado da Hora. Nos Estados Unidos, conta Carlos Eduardo, citando 
Aviam Soifder, que “a liberdade de imprensa é muito mais do que um conceito 
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legal, é quase um dogma religioso”. Isso porque “a liberdade de cada cidadão 
de se comunicar e de escolher entre diversas opiniões é quase o cerne do indivi-
dualismo básico americano” (p. 92). Quanto à mentalidade pátria, o autor não 
esconde o desalento: “quase todos no Brasil querem censurar alguma coisa e pe-
dem censura contra aquela coisa que lhes desagrada. Mas esses mesmos censores 
se dizem apaixonados defensores da liberdade de imprensa”. E cita exemplos 
constrangedores:

Ulysses Guimarães é um político que construiu sua carreira na oposição 
ao regime militar e que sempre discursou a favor da liberdade de impren-
sa, usando chavões calcados na experiência do modelo americano. Mas, 
quando se viu investido da autoridade de presidente da República, ainda 
que provisoriamente, não teve dúvida de mandar apreender cartazes da 
Central Única dos Trabalhadores por exporem uma opinião daquela en-
tidade sobre alguns congressistas. Guimarães achou a opinião ofensiva e 
determinou a censura dos cartazes. Sob o silêncio aprovador de outras 
lideranças políticas que se dizem identiHcadas com o sistema americano 
de governo (p. 91).

Não que o autor de O Adiantado da Hora feche os olhos às investidas contra 
a liberdade que tiveram lugar na história norte-americana. Ele as menciona e 
mostra como o caminho nunca foi tranquilo ou isento de turbulências. Conta 
que, mesmo após a promulgação da Primeira Emenda (em 1791), que proibiu 
qualquer lei que arranhasse a liberdade de imprensa, muitos estados americanos, 
durante o século XIX, “instituíram legislação censória (em especial no sul do 
país)” (p. 94). “A partir de 1919, no entanto, a Suprema Corte passou a praticar 
a doutrina da liberdade de imprensa de forma consistente, fazendo com que ela 
fosse cumprida em todo o país, dentro de uma interpretação bastante ampla.”

Estamos aqui num dos capítulos mais fecundos de O Adiantado da Hora, o 
capítulo que leva o título de Liberdade e Objetividade. Numa breve, mas densa 
recapitulação da genealogia do valor da liberdade nos Estados Unidos e no Bra-
sil, o livro nos proporciona uma preciosa aula, durante a qual o autor, sempre 
listando casos reais, não poupa seus conterrâneos de críticas ácidas.

As ‘senhoras de Santana’ e a Igreja Católica, os professores da USP e a 
UDR, todos se igualam nesse sentimento comum de que a liberdade de 
imprensa só deve existir enquanto servir ao Bem Comum. A constatação 
de que o Bem Comum seja o nome que cada segmento dá aos seus pró-
prios interesses é mero detalhe (p. 98).
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A preocupação do autor com o tema da censura tem ares, hoje, de uma 
abordagem quase premonitória. De fato, dos anos 80 para cá, deu-se, nos Es-
tados Unidos e principalmente na Inglaterra, tida por muitos como o berço 
da liberdade de imprensa, um agravamento do debate. Agora mesmo, a difícil 
discussão em torno das propostas do Relatório Leveson, em Londres, testam 
os limites da liberdade e da independência dos jornais em relação ao Estado. 
São tempos ásperos. Pois, já no Hnal da década de 80, quando empreendeu sua 
pesquisa, Carlos Eduardo anotava algo que, especialmente hoje, não podemos 
perder de vista.

Na Grã-Bretanha, o conceito de que a censura se justiHca contra a atua-
ção sediciosa antigovernamental faz parte da tradição jurídica. A noção 
de ‘liberdade de expressão’ (freedom of speech) sempre teve muito mais a 
ver com o direito de os membros do Parlamento exporem suas ideias sem 
restrições no exercício de sua atividade legislativa do que com o direito 
civil universal como se celebrizou nos EUA. (p. 133)

Também por isso, o livro ainda vale a pena. Ele nos ajuda a entender os en-
raizamentos diversos do valor da liberdade: na Grã-Bretanha, ela tem raízes na 
atividade dos parlamentares, que precisam de liberdade para funcionar devida-
mente; nos Estados Unidos, essas raízes são mais profundas no individualismo, 
alcançando todos os cidadãos. São sutilezas, por certo, mas que dão um colorido 
mais amplo e uma envergadura maior à pesquisa de Carlos Eduardo.

E no Brasil?
A pergunta permanece em aberto. Ao Hnal de seu livro, o autor indaga a si 

próprio sobre o sentido da inGuência norte-americana nas nossas redações. Ela 
foi boa ou foi ruim? Dada a nossa prática, heterodoxa, para dizer o mínimo, esta 
também é uma pergunta que permanece em aberto. Hoje, como há 20 anos.
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O outro lado do glamour

João Batista Natali1

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Correspondente Inter-
nacional. São Paulo: Contexto, 2011. 168 p.

Permitam-me, de início, colocar as coisas em termos bem 
simples e pessoais: minha vivência de oito anos como cor-
respondente da Folha de S. Paulo na França poderia me fazer 
acreditar que conheço absolutamente tudo sobre esse ramo do 
jornalismo. Descobri não ser bem essa a verdade. Aprendi, e 
muito, com Correspondente Internacional, de Carlos Eduardo 
Lins da Silva. Ele divide conosco seu reHnamento intelectu-
al, seu carinho pela história, suas exempliHcações elegantes e, 
sobretudo, sua honestidade ao sublinhar que, apesar de cir-
cunstâncias por vezes glamourosas no exercício da proHssão, o 
que está verdadeiramente em jogo é sempre a qualidade da in-
formação que o correspondente precisa fornecer ao seu leitor.

1.  Jornalista, trabalhou por 38 anos na Folha de S. Paulo, da qual é 
hoje colaborador; professor de ética na Faculdade Cásper Líbero 
e professor convidado na PUC-Cogeae; formado em jornalismo 
pela ECA-USP e em HlosoHa pela Universidade de Paris-8, é 
mestre e doutor em semiologia, pela Escola de Altos Estudos em 
Ciências Sociais e Universidade de Paris-13, ambas na França. É 
o autor de Jornalismo Internacional (Contexto, 2004) e comenta-
rista de política internacional na TV Gazeta, de São Paulo.

7.1
SILVA
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O correspondente teve seu período áureo nas décadas de 1930 a 1960. Por 
meio do rádio ou da mídia impressa, ele exercia uma espécie de monopólio da 
narrativa, dentro de um mecanismo ao qual, a seguir, juntaram-se outras “vo-
zes”, a da televisão, com suas transmissões simultâneas por satélite, a da internet. 
Com ela, surge a ilusão segundo a qual, com o mundo acessível aos nossos te-
clados e telas, seria menos necessária a intermediação, no local em que a notícia 
ocorre, de um jornalista especializado, que escreva no idioma de seu público e 
compartilhe com ele os mesmos valores culturais.

A tudo isso se soma a crise pela qual atravessa o jornalismo como modelo de 
negócios. As empresas oscilam entre o impresso e o digital, perdem para outras 
mídias uma parcela da receita que antes captavam com certa exclusividade e, ao 
cortarem despesas, para não caírem no vermelho ou não afundarem mais ainda 
nele, acabam por reduzir ou sacriHcar suas redes de correspondentes estrangei-
ros, em que os custos são individualmente mais elevados.

Apesar desse pano de fundo, aqui grosseiramente resumido, o corresponden-
te internacional sobrevive e não é ainda, como previa com pessimismo há duas 
décadas C. L. Sulzberger, ele próprio conhecidíssimo correspondente do New 
York Times, uma espécie em extinção. Precisamos desse proHssional se quiser-
mos alimentar o “impulso cosmopolita”, expressão de Ulf Hannerz, autor que 
Lins da Silva cita com frequência, e que consiste numa ética e numa consciência 
de realidades, num Guxo de preocupações que desconhecem os limites geográH-
cos e jornalísticos do Estado-Nação.

Mas comecemos pelo começo. Lins da Silva cita a cronologia estrangeira que 
situa dois jornalistas ingleses, James Perry, do Morning Chronicle, e Henry Crabb 
Robinson, do Times, como prováveis pioneiros no Hnal do século XXVIII e iní-
cio do XIX. Com seu perHl proHssional moderno, o correspondente nasceu, no 
entanto, com George Washburn Smalley, enviado permanente a Londres, a partir 
de 1867, pelo New York Tribune. A cronologia brasileira é mais complicada. Um 
intelectual paraense, o barão de Santa-Anna Nery, foi em 1871 correspondente 
em Paris do Jornal do Commércio. E, pelo mesmo jornal, Rui Barbosa escreveu de 
Londres um excelente resumo do complexo Caso Dreyfus, conspiração antisse-
mita nas altas esferas militares da França, que levou à criminosa condenação de 
um oHcial por espionagem. Rui é lembrado por Alberto Dines, veterano estudio-
so da mídia. Há aqui uma pequena omissão, a de Joaquim Nabuco, que se Hxou 
em Londres entre 1882 e 1884, como correspondente do Jornal do Commércio, 
com eventuais colaborações para o La Razón, de Montevidéu. Já no século XX, 
Lins da Silva recontextualiza como correspondentes estrangeiros dois conhecidos 
personagens com voo próprio em outras esferas: o repórter e literato João do 
Rio, que em 1918 cobriu para O País a Conferência de Versalhes, permanecendo 
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na França oito meses, e Assis Chateaubriand, que no ano seguinte foi enviado 
pelo Correio da Manhã para cobrir os estragos que a Grande Guerra havia pro-
vocado na Alemanha. João do Rio acusou Chatô, então germanóHlo assumido, 
de “agente de Berlim” e recebeu de presente, do futuro proprietário dos Diários 
Associados, uma caixa com uma serpente ainda viva.

O século XIX foi também o berço do correspondente de guerra, proHssional 
glamourizado por sua intrepidez, pelos riscos corridos em nome da narrativa a 
ser entregue ao leitor. No Brasil há o estatuto ambíguo de militares que escreve-
ram crônicas sobre a Guerra do Paraguai (1864-1870), mesmo sendo protago-
nistas diretos do conGito. Exceção parece ter sido o jornalista gaúcho Izidoro P. 
de Oliveira, que cobriu a guerra para jornais de Pelotas e Bagé.

Na Europa, em 1854, o Times encarregou William Howard Russell de cobrir 
a Guerra da Crimeia. Mais de um século depois, no caso dos Estados Unidos, 
Lins da Silva comenta a mudança de comportamento com relação aos repórte-
res credenciados para a cobertura de operações militares. Na Guerra do Vietnã 
os correspondentes atuavam soltos. Assistiram e relataram barbaridades. E, so-
bretudo, a partir da ofensiva do Tet (Ano Novo lunar), em 1968, claramente 
sinalizaram a possibilidade de derrota dos Estados Unidos ou seus aliados locais, 
o que em verdade ocorreu. Mas depois tudo mudou. Com a invasão do Iraque, 
em 2003, cerca de 700 jornalistas operaram “embedded” (encaixados) nas for-
ças que seguiam rumo a Bagdá. Obedeciam certas restrições, como a de não 
informarem com exatidão o local do qual transmitiam – o que os tornaria alvo 
para as forças iraquianas. E também correram altos riscos. Entre março de 2003 
e outubro de 2010 morreram no Iraque 141 jornalistas. Durante a 2ª Guerra 
Mundial o número de jornalistas mortos foi bem menor, 68, e isso quando as 
forças americanas eram 66 vezes mais numerosas que no Golfo. Na 2ª Guerra os 
inimigos, Alemanha e Japão, eram também muitíssimos mais poderosos.

Outra maneira de abordar a mesma questão está no risco que o correspon-
dente de guerra está disposto a correr. Lins da Silva cita o jornalista canadense 
John Owen, veterano na cobertura de muitos conGitos, que em texto publicado 
pelo Media Studies Journal diz ter arriscado a própria vida, e a de outras pessoas, 
sem que, para tanto, obtivesse qualquer vantagem proHssional. Owen acredita 
que o correspondente de guerra deva receber treinamento especíHco para evitar 
leviandades ou tragédias. E cita uma deliciosa frase de Bismarck: “Só os tolos 
aprendem com a experiência; eu aprendo com os erros dos outros”.

O livro Correspondente Internacional também relata os perigos de manipu-
lação dos jornalistas por informantes militares. Cita dois casos emblemáticos 
com relação ao Iraque. O primeiro é o da recruta Jessica Lynch, que o corres-
pondente do Washington Post apresentou como uma heroína, que conseguiu 
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fugir depois de ser maltratada pelo inimigo. Foi uma versão fantasiosa, forjada 
pelos militares que, na falta de verdadeiros heróis, têm sempre o mau costume 
de produzi-los em versão adulterada. Eles sabem que os jornalistas se excitam 
com heróis, sobretudo quando são correspondentes de guerra mais ingênuos. O 
segundo caso é o de Judith Miller, já presente como mau exemplo nos bons ma-
nuais de jornalismo. Lembrem-se de 2002. Contrariamente ao que informavam 
na época os serviços de inteligência da França ou Alemanha, o presidente Ge-
orge W. Bush acreditava que Saddam Hussein estava empenhado na produção 
de armas de destruição em massa. Saddam fora demonizado pela Casa Branca, 
com alusões a sua improvável participação nos atentados de 11 de setembro. 
Produzir armas de destruição em massa seria complicado, já que o Iraque estava 
submetido a um rígido embargo comercial e a produção de artefatos químicos 
ou bacteriológicos exigiria o contrabando de equipamentos e matérias-primas. 
Miller cobria o Pentágono para o New York Times. E publicou reportagens com 
pormenores sobre laboratórios iraquianos, que – conforme amplamente com-
provado, depois da invasão – jamais existiram. A jornalista foi afastada por seu 
jornal e teve sua reputação previsivelmente arruinada.

O livro Correspondente Internacional reproduz e situa a autoria da célebre 
aHrmação segundo a qual, “quando a guerra começa, a primeira vítima é a verda-
de”. Quem a pronunciou foi Hiram Johnson, político da Califórnia, durante a 
1ª Guerra Mundial. A frase, por ser ao mesmo tempo cruel e espirituosa, foi nas 
décadas seguintes atribuída a uma penca de outros autores. Mesmo assim, algo 
muito parecido foi dito por Rubem Braga, que, ao lado de Joel Silveira, Barreto 
Leite Filho ou Sylvia de Arruda Botelho Bittencourt, cobriu a campanha, na 
Itália, dos pracinhas da FEB (Força Expedicionária Brasileira). “Em tempo de 
guerra, já é muito não se mentir; dizer qualquer verdade é impensável.”

A proHssão de correspondente estrangeiro nasceu masculina, tornou-se de-
pois predominantemente masculina e é hoje, apenas, majoritariamente mascu-
lina. Lins da Silva cita um levantamento de 1970, limitado aos Estados Unidos, 
pelo qual só 12% das correspondentes eram mulheres. Elas passaram para 33% 
em 1980 e continuavam mais ou menos nessa proporção em 1992, data do 
último recenseamento, sempre de autoria de Stephen Hess, um dos estudiosos 
do assunto. Como correspondentes do sexo feminino, no Brasil há o exemplo 
relativamente tardio de Dulce Damasceno de Brito, que a partir de 1952 cobriu 
Hollywood para a revista O Cruzeiro. Ela Hcou 16 anos em seu posto.

Entre as pioneiras, na mídia americana, há Margareth Fuller, que a partir de 
1848 cobriu movimentos revolucionários na Europa. Há décadas depois Nelly 
Bly, expulsa pelo governo mexicano em 1885 por reportagens ao Pittsburgh 
Dispatch que desagradaram o ditador Porfírio Dias. E, também hostilizada pelo 
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governo que a credenciou, há ainda Dorothy Jompson, expulsa em 1934 pela 
Alemanha nazista.

Cobrir ditaduras é algo delicado. Hoje em dia a maioria expressiva de países 
que atraem correspondentes estrangeiros é formada por democracias liberais, 
onde fontes e jornalistas circulam sem a tutela incômoda de serviços secretos ou 
porta-vozes de partidos únicos. Há o caso de William Schirer, mais conhecido 
dos brasileiros por ser o autor de um best-seller da historiograHa, os quatro 
volumes de Ascensão e Queda do Terceiro Reich, publicados em 1967 pela Ci-
vilização Brasileira. Ele só se tornou conferencista e escritor quando não pôde 
mais trabalhar como jornalista. Tornou-se nos anos 1950 uma das vítimas do 
macarthismo. Foi um dos pioneiros do radiojornalismo, correspondente em 
Berlim, no início da 2ª Guerra Mundial, para a CBS, na época uma das duas 
redes nacionais nos Estados Unidos.

O ministério nazista da Propaganda havia baixado uma curiosa instrução 
aos jornalistas estrangeiros. “Escrevam sobre os fatos da Alemanha com total 
liberdade, mas não tentem interpretá-los. Só a História será capaz de avaliar os 
eventos que ocorrem na Alemanha de Hitler.” Escrever sem interpretar é um 
contrassenso quase histriônico. Mas eis que Schirer percebeu que o Führer não 
fazia a unanimidade entre os oHciais das Forças Armadas. Eram todos patriotas 
de altíssima voltagem germânica. Mas tinham senões por esse arrivista austríaco 
de precária formação intelectual. O fato, aliás, e abro aqui curto parêntese, é 
tratado pelo historiador e Hlósofo Norbert Elias, em Os Alemães (Zahar, 1997). 
O que importa é que o correspondente americano recebia conHdências, que uti-
lizava com muito cuidado para não dar pistas que comprometessem a segurança 
de suas fontes. Um clérigo que era também seu informante chegou a ser preso.

Seu grande furo, relata Lins da Silva, foram os termos da rendição da França 
à Alemanha, assinada em junho de 1940, no mesmo vagão ferroviário em que, 
ao Hnal da 1ª Guerra, militares franceses recolheram as assinaturas da rendição 
alemã. Hitler chegou no dia 21 e partiu no dia seguinte, dizendo que o docu-
mento seria divulgado em Berlim. Schirer, no entanto, permaneceu no local. 
Durante a noite, de um rádio instalado num caminhão do Exército, ele ouviu 
todos os detalhes. Transmitiu seu áudio a Berlim, de onde o material seguiria 
para os Estados Unidos, mas apenas depois do embargo estipulado pelo gover-
no. Eis que alguém, por lapso ou sabotagem, enganou-se na mesa de áudio e 
a matéria seguiu para seu destino Hnal antes que o Ministério da Propaganda 
anunciasse e detalhasse a novidade. O fato é que a matéria foi ao ar nos Estados 
Unidos e, com a credibilidade da CBS, todos os jornais americanos acompa-
nharam o furo, gerando em Berlim um inquérito sobre o incidente, no qual o 
correspondente comprovou não ter responsabilidade. Sua situação, no entanto, 
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tornou-se delicada. Em outubro de 1940 ele deixou voluntariamente a Alema-
nha, onde chegara em 1934, escondendo nos fundos dos baús da bagagem as 
anotações a partir das quais roteirizaria mais tarde seu trabalho de historiador.

Outro expoente no universo dos correspondentes estrangeiros sobre quem 
Lins da Silva discorre com detalhes é John Reed. Seu nome é familiar para 
quem se interessa pela Revolução Mexicana (1910-1911), em razão de México 
insurgente, e pela Revolução Soviética, de 1917, por Os dez dias que abalaram 
o mundo.

Reed não foi apenas um jornalista politicamente engajado, e o mais bem 
pago dos Estados Unidos (US$ 500 por semana na revista Metropolitan, quan-
do voltou do México). Era inovador, original, com um estilo que emprestava à 
literatura construções mais informais, com a transcrição de diálogos, frases na 
primeira pessoa, o uso do suspense. Denunciava os horrores do varejo que a 
guerra produziu no México, em lugar de gloriHcar no atacado os feitos militares, 
conforme a norma jornalística na época em vigor.

Lins da Silva o situa como precursor do new journalism, de Tom Wolfe, 
Gay Talese ou Truman Capote. Nessa comparação se situa talvez minha única 
discordância com o autor e seu livro. O repórter-escritor surgiu com frequência 
na Europa do Hnal do século 19, com reportagens de viagem pelos territórios 
coloniais, que davam dos nativos uma visão exótica e inferiorizante. Quanto ao 
Brasil, o new journalism foi amplamente praticado por Paulo Barreto, o João 
do Rio – já citado aqui - como em Religiões no Rio (já em 1904) ou em A alma 
encantadora das ruas (1908). Mas essa é uma questão menor.

O que interessa é que Reed é em si fascinante. Pelo que ele representava 
como ícone das esquerdas – o único americano enterrado nos muros do Kre-
mlin, junto com outros heróis bolchevistas – e pelo que ele passou a representar 
depois que, em 2002, o pesquisador Daniel Lehman publicou um estudo com a 
comparação minuciosa entre reportagens públicas e anotações privadas do cor-
respondente. Lins da Silva é invejável pelo equilíbrio com que aborda a questão. 
Reconhece a dimensão “revolucionária” (nos dois sentidos do termo) do traba-
lho de Reed, mas também se refere às inverdades propositais de seu texto. Por 
exemplos, Reed se refere a Montoya, um oHcial mexicano e seu guia por regiões 
conGagradas. Esse cidadão não existe. Quem o guiou foi, de modo mais prosai-
co e bem menos charmoso, um mercador de armas de sobrenome MacDonald.

Outro aspecto interessantíssimo de Correspondente internacional está numa 
visão quase etnográHca – não sei se o autor concordaria com o termo – da co-
munidade formada por jornalistas expatriados, que deHnem regras informais de 
convivência, que de certo modo formam uma “tribo” com hierarquias oHciosas, 
com vícios toleráveis ou normas que evitam atritos no exercício cotidiano da 
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concorrência. Aliás, A cultura da tribo é o título de um delicioso capítulo de 44 
páginas do livro.

Há em primeiro lugar um instinto gregário comicamente sinalizado por 
Evelyn Waugh, em seu romance O furo – fundamental, como diz Lins da Silva, 
com o que concordo plenamente – para entender a irracionalidade de certas rea-
ções de jornalistas expatriados que atuam em grupo. Há uma “tensão natural da 
dualidade concorrência/companheirismo”. Todos correm atrás de informações 
exclusivas que lhes permitam sobressair com a marca da maior competência 
nesse grupo já seleto de proHssionais. É compreensível que um esconda certas 
informações do outro, como é igualmente compreensível que as informações a 
todos acessíveis sejam comentadas em grupo e compartilhadas como se fossem 
uma commodity verbal. Nesse caso especíHco, o exemplo mais típico e aceito é o 
do pool, oHcializado pela instituição responsável por determinado evento. Lins 
da Silva cita a cerimônia, em 2000, na qual o então presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, foi recebido por João Paulo 2º, no Vaticano. En-
tre as duas dezenas de jornalistas brasileiros presentes foram sorteados quatro 
que acompanhariam o encontro mais de perto. É óbvio que esses quatro tinham 
a obrigação de dividirem com os demais absolutamente tudo o que viram e 
escutaram.

De modo bem mais prosaico, o espírito de grupo leva correspondentes es-
trangeiros a se reunirem depois do fechamento para bebericar. Vai aqui uma 
experiência pessoal. Em março de 1978, em Roma, o grupo terrorista Brigadas 
Vermelhas sequestrou Aldo Moro, ex-primeiro-ministro e uma espécie de reser-
va moral da Democracia Cristã. Ele permaneceu em poder do grupo de guer-
rilha urbana por 55 dias, antes que seu corpo fosse encontrado no porta-malas 
de um carro estacionado no centro da capital italiana. Desloquei-me de minha 
base de Paris para acompanhar o episódio em Roma, onde, desde os tempos de 
Mussolini, os correspondentes estrangeiros têm uma instituição, a Stampa Este-
ra (Imprensa Estrangeira), com redação e, dois andares abaixo, um confortável 
bar para a happy-hour. Certa tarde torci para que naquele momento Moro não 
fosse solto ou encontrado. Tensos, os jornalistas – ou talvez 90% deles – estavam 
tragicomicamente embriagados. Entre os poucos sóbrios, eu e Araújo Neto, um 
dos nomes mais respeitados entre os correspondentes brasileiros no século 20, 
então no Jornal do Brasil. Aliás, senti falta de uma menção a ele em Correspon-
dente Internacional.  

O espírito de grupo também funciona quando determinado jornalista ob-
tém algo de tão exclusivamente excepcional que seus colegas, apesar de concor-
rentes, comemoram com uma mistura de resignação, bom-mocismo e sincero 
entusiasmo. O livro cita dois exemplos: a entrevista exclusiva que Flávia Sekles, 
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correspondente da revista Veja, fez em 1986 com o então presidente Ronald 
Reagan. Ou então, em episódio bem mais improvisado e mais valorizado mun-
dialmente, a entrevista feita em 1988 pelo brasileiro Luiz Carlos Azenha com 
Mikhail Gorbachev, a primeira do então dirigente soviético a um jornalista que 
não fosse russo. Azenha era um dos 5.365 jornalistas de 63 países que cobriam 
em Moscou o encontro do líder soviético com Ronald Reagan. Trabalhava para 
a hoje extinta TV Manchete. Não estava no pool autorizado a presenciar o iní-
cio da conversa. Mas, com sua equipe, cercou Gorbachev quando ele, a pé, 
deslocava-se para outro prédio do Kremlin.

Uma das leis oHciosas dessa tribo é a hierarquização, diz Lins da Silva. Não 
há nenhuma norma escrita que leve a ocuparem as poltronas de primeira classe, 
nos voos de apoio às viagens presidenciais americanas, os repórteres que cobrem 
a Casa Branca para as grandes redes de TV ou jornais mais importantes. Os jor-
nalistas de mídias menos conhecidas ou menos importantes para o governo ame-
ricano se acomodam, sem reclamar, em poltronas da classe turística. Há nessa 
coreograHa algumas exceções. Mesmo representando mídias menos importantes, 
jornalistas mais idosos e com amplo currículo ganham poltronas mais confortá-
veis. Quanto ao stringers, que não têm vínculo empregatício com o órgão para 
o qual circunstancialmente trabalham e que são para isso muito mal pagos, eles 
chegam a ser tratados “com certa dose de humilhação sádica”, diz o autor.

Outra hierarquia se constrói em torno do país no qual o empregador do 
correspondente está sediado. O correspondente no Brasil do New York Times 
é mais importante que o correspondente da Folha de S. Paulo em Washington. 
Não porque um tenha melhores características proHssionais que o outro. Mas 
porque os Estados Unidos têm alta importância para o Brasil, enquanto o Brasil 
tem para os Estados Unidos uma importância mais para mediana.

Lins da Silva cita dois fatos ao mesmo tempo instrutivos e anedóticos. Em 
1988 trabalhava para a Folha, em Washington, o jovem jornalista Andrew Gre-
enless. Ele telefonou para o gabinete de um congressista importante, na tentati-
va de uma entrevista sobre uma questão de política interna americana. Resposta 
do assessor que o atendeu: “o senador adoraria falar com o seu jornal, mas no 
momento ele está tentando uma reeleição e ele não tem votos no Brasil”. 

Em 1998 o presidente Bill Clinton se debatia contra a tentativa de impea-
chment, em razão de seu a"aire sexual com Monica Lewinsky. Era natural que, 
em suas entrevistas, os repórteres credenciados pela Casa Branca centrassem no 
escândalo todas as suas perguntas. Clinton então indicava com um movimento 
das mãos, para que fosse o perguntador da vez, o correspondente do jornal in-
diano Indian Globe. Que, para cumprir seu papel, estava mais preocupado com 
as tensões entre seu país e o Paquistão. O presidente americano dava longas, 
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detalhadas e enfadonhas respostas, antes de dar a coletiva por encerrada. O que 
deixava enfurecido o reportariado americano. Num desses momentos de tensão 
um correspondente polonês foi verbalmente agredido por outro setorista. O 
caso acabou em processo judicial por difamação, em que o réu americano aca-
bou inocentado.

As faculdades de jornalismo americanas, com seus docentes academicamente 
bem qualiHcados, interessam-se pelos correspondentes, e há sobre eles uma am-
pla bibliograHa que Lins da Silva, como excelente jornalista e também professor, 
conhece com perfeição. É claro que esses livros reproduzem relatos hilariantes, 
como o vivido por Herbert Bayard Sworpe, em 1918, quando, correspondente 
do New York World, foi pautado para cobrir a Conferência de Versalhes, que, 
entre outras coisas, humilhou a Alemanha com uma dívida impagável e proibiu 
– inutilmente, é claro – sua remilitarização.

Sworpe não foi sorteado para o pool de jornalistas que acompanhariam as en-
trevistas coletivas. Vestiu-se de casaca, colocou na cabeça uma cartola e empres-
tou um carro do Exército americano, com uma bandeira de general pendurada 
perto do para-brisa. Ultrapassou sem diHculdades as barreiras até o Petit Tria-
non, onde ministros e diplomatas estavam reunidos. Foi recebido com conti-
nência e se acomodou na primeira Hla das cadeiras reservadas aos observadores. 
Com isso, conseguiu relatar com incrível exatidão todos os pontos relevantes do 
tratado. Um furo extraordinário, que hoje não se repetiria porque os dispositi-
vos de segurança montados para negociações sigilosas são intransponíveis.

Para concluir: Carlos Eduardo Lins da Silva nos cativa como narrador, por 
sua competência ao inserir, de modo didático, personagens que disseram algo 
de interessante, viveram situações jornalisticamente excepcionais ou cometeram 
erros vergonhosos. Correspondente Internacional é de leitura tão agradável quan-
to a de um romance com enredo sagaz e texto sedutor.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   183 15/10/14   21:33



184 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   184 15/10/14   21:33



185C!"#$% E&'!"&$ L()% &! S(#*!

Produção bibliográ!ca

Livros publicados

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Muito além do Jardim 
Botânico: um estudo sobre a audiência do Jornal Nacional 
da Globo entre trabalhadores. São Paulo: Summus, 1985.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Mil Dias: Os Bastidores 
da Revolução em um Grande Jornal. São Paulo: Trajetória 
Cultural, 1988.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. O Adiantado da Hora: a 
inGuência americana sobre o jornalismo brasileiro. São Pau-
lo: Summus, 1991.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Mil Dias: Seis Mil Dias 
Depois. São Paulo: Publifolha, 2005.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Correspondente Inter-
nacional. São Paulo: Contexto, 2011. 168 p.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Em busca do voto per-
dido: os meios de comunicação na tentativa de restaurar um 
pacto populista. Natal, Coojornat/Adurn. 1982.

7.1
SILVA

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   185 15/10/14   21:33



186 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo; BUENO, Wilson; VIEIRA, C.A. Jornalis-
mo Cientí!co e dependência: o caso brasileiro. Brasília, CNPq/INTERCOM. 
1982.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. Comunicação, Hegemonia e Contra-in-
formação (org.). São Paulo, Cortez/INTERCOM. 1982.

LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. O Marketing Eleitoral, Publifolha. 2002.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   186 15/10/14   21:33



187C!"#$% E&'!"&$ L()% &! S(#*!

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   187 15/10/14   21:33



FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   188 15/10/14   21:33



JOSÉ MARQUES DE MELO

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   189 15/10/14   21:33



FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   190 15/10/14   21:33



191J!"# M$%&'(" )( M(*!

José Marques de Melo: alicerce das pes-
quisas e do ensino em Comunicação1

Iury Parente Aragão2

Na elaboração da Coleção Fortuna Crítica, a Sociedade Brasi-
leira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTER-
COM) tem buscado recuperar ações e ideias de importantes 
personagens que Hzeram e fazem parte da sua construção. 
Nesse contexto, não há como pensar na INTERCOM sem 
lembrar de José Marques de Melo, ou, melhor, não há como 
pensar em estudos sobre Comunicação sem lembrar o nome 
desse alagoano, nascido em Palmeira dos Índios, às seis horas 
da manhã de 15 de junho de 1943.
Seu interesse pela Comunicação se deu na época de ainda 
estudante de primeiro grau do ensino médio, no Grupo Es-
colar Padre Francisco Correia, quando ouvia as notícias pelos 
alto-falantes, tomando conhecimento do que acontecia na 

1.  Embora a intenção do livro no qual este texto está publicado seja 
de disponibilizar aos leitores aspectos biográHcos e críticas biblio-
gráHcas das pessoas que compuseram a diretoria fundadora e dos 
ex-presidentes da Intercom, já foi publicado, em três volumes, o 
Fortuna Crítica de José Marques de Melo, que possui 154 artigos 
em 1601 páginas. Dessa forma, para a elaboração deste texto, essa 
coleção citada foi utilizada como a principal fonte bibliográHca.

2.  Doutorando em Comunicação Social pela Universidade Metodis-
ta de São Paulo (UMESP). Bolsista Capes.

1.2
MELO
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cidade e podendo, assim, participar das conversas com seus vizinhos, amigos e 
familiares (MATTOS, 2010, p.53). 

Suas ações como jornalista começaram quando ele foi morar em Maceió 
para cursar o colegial, com direito a bolsa de estudos concedida pelo MEC, con-
quistada por ele ter Hcado entre os melhores alunos em um concurso promovido 
por esse Ministério (MATTOS, 2010, p.56). Na capital alagoana, começou 
a escrever para a imprensa estudantil no CBA, órgão de divulgação cultural 
do Colégio Batista Alagoano, e também em jornais do movimento estudantil, 
como a Tribuna do Secundarista, que era editada pela União dos Estudantes 
Secundaristas de Alagoas (MATTOS, 2010, p.59). Nessa época já pode ser per-
cebido o caráter empreendedor que tanto o marcou tempos depois, quando ele 
refundou o jornalzinho O CBA (MATTOS, 2010, p.59).

No ano de 1959, Marques de Melo foi morar em Recife, cidade onde con-
cluiu o segundo grau no Colégio Batista Americano, e onde cursou as gradua-
ções de Direito, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a pedido do 
seu pai, e de Jornalismo, na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), 
por vocação. Nesta última, encontrou Luiz Beltrão, de quem passou a ter lições 
que continuou a difundir e a desenvolver, tanto no que se refere à importância 
da pesquisa em Comunicação no ambiente universitário, na criação de revistas 
cientíHcas, de grupos de estudo, e de observações teóricas, como em questões 
sobre a folkcomunicação e os gêneros jornalísticos.

Após concluir os bacharelados, Melo foi tentar a vida fora do Recife. Em 
suas palavras: 

A intenção de sair do Recife foi tomada durante o ano de 1965, tendo em 
vista as oportunidades escassas que antevia no campo intelectual. O am-
biente opressivo da região e as perseguições sofridas pela vinculação ao go-
verno deposto foram as causas da decisão que tomamos consensualmente, 
eu e Silvia, apesar das tristezas dos familiares, que sempre foram solidá-
rios. (MARQUES DE MELO, 2010 apud MATTOS, 2010, p.106)

A intenção inicial era ir a Brasília para trabalhar na faculdade de Comuni-
cação da UnB, mas a ideia caiu por terra com a demissão em massa dos profes-
sores dessa universidade. E, assim, a decisão foi de ir a São Paulo. Melo chegou 
à capital paulista em 1966, e oportunidades logo apareceram, como trabalhar 
para a Editora Abril e para o Inese (Instituto de Estudos Sociais e Econômi-
cos). Marques optou por ser empregado deste último, exercendo atividade entre 
1966 e 1968. E é esse o período no qual se dá o ponto inicial para a elaboração 
da Coleção Fortuna Crítica de José Marques de Melo, publicada em 2013, com 
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ele, com apenas 23 anos, já trabalhando na Universidade de São Paulo (USP) e 
na Cásper Líbero.

Enquanto professor da Cásper, alguns acontecimentos podem ser destacados, 
como a criação do Centro de Pesquisa da Comunicação, organizado em 1967/68, 
que “tem sido considerada uma das primeiras experiências vitoriosas de pesquisas 
cientíHcas no campo da comunicação, em escolas de jornalismo da América Lati-
na” (MARQUES DE MELO apud KUNSCH, 2013, p.27). No mesmo centro 
desenvolveu vários tipos de estudos, como sobre revistas em quadrinhos, que, na 
época, não eram muito benquistas aos olhos dos pesquisadores, e, hoje, é em pro-
duto muito popular e de bastante interesse acadêmico. Nesse grupo estava Sonia 
Luyten, que viria a ser uma das maiores estudiosas do tema, tendo sido professora 
no Japão, Holanda e França. Nas palavras dessa pesquisadora: “Assim como eu, 
muitos colegas da área de Comunicação começaram com algum tipo de pesquisa 
que, de forma pioneira, JMM trouxe no contexto da modernização da investiga-
ção cientíHca da Comunicação no Brasil” (LUYTEN, 2013, p.342). Ainda por 
atuar nessa linha de incentivar novos objetos para a pesquisa comunicacional, 
JMM acabou sendo demitido da Cásper, como conta Mattos (2010, p.113):

O caso que provocou a saída de Zé Marques da Cásper foi uma situação 
kafkiana típica. Ele promoveu um seminário sobre o livro de Viollete 
Morin – Erotismo, um mito moderno – e as alunas Arlete Roveri e Claudia 
Bozzo prepararam a síntese crítica da obra, que ele editou no Centro de 
Pesquisas em Comunicação Social. Então apresentando a obra “como 
uma contribuição para o surgimento de novas análises e novas pesquisas 
sobre o erotismo nos meios de comunicação no país. Mas alguns docen-
tes conservadores acusaram a publicação como pornográHca e o diretor 
determinou a apreensão dos exemplares restantes no estoque”.

Na Universidade de São Paulo, Marques de Melo entrou em 1966, e em 
1968, então com 25 anos, foi nomeado Diretor de Jornalismo da ECC (Escola 
de Comunicações Culturais, que viria a tornar-se, 1969, ECA – Escola de Co-
municações e Artes). Ele sofreu muitas pressões políticas, especialmente após a 
II Semana de Estudos de Jornalismo que teve como tema “Censura e Liberdade 
de Imprensa”, coordenada por ele em 1970. Em 1972, com a IV Semana de 
Estudos de Jornalismo, que teve quatro eixos temáticos – “1) Pedagogia do 
Jornalismo: avaliação crítica das experiências latino-americanas; 2) Situação 
atual da pesquisa em Jornalismo na América Latina; 3) Estrutura curricular dos 
cursos de Jornalismo no Brasil; 4) ProHssionalização dos Jornalistas no Brasil” 
(BIEGING 2013, p.487) –, Melo foi processado por “atividades subversivas” e 
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foi aconselhado a deixar o Brasil. Dessa forma, decidiu fazer um pós-doutorado 
nos Estados Unidos, indo para Wisconsin.

Victor Aquino (2013, p.283-291), no excelente artigo Nuvens em remoto mês 
de agosto disse, em relação a esse episódio, que

Tudo na vida tem uma razão de ser. Até mesmo as consequências nefastas 
do ato discricionário, arbitrário, violento e extremamente incoerente que 
o afastaram do cargo na USP, em meados dos anos de 1970. Pois até 
mesmo isso foi importante para também impregnar sua personalidade 
da altivez com que suportou a injustiça, da coragem com que enfrentou 
os opressores e da inteligência com que soube desaHar, dentro e fora 
da universidade, os últimos resquícios de atraso, deixados para trás pelo 
amancebamento entre generais e catedráticos. (AQUINO, 2013, p.284)

Na Universidade de Wisconsin (campus de Madison) ele fez uma pesquisa 
intitulada O ensino da pós-graduação em jornalismo nos Estados Unidos: tentativa 
de análise crítica, com vistas à identificação de experiências aplicáveis à realidade 
brasileira, que foi publicado como livro apenas em 2012 pela INTERCOM em 
comemoração ao centenário de fundação da AEJMC (Association for Education 
in Journalism and Mass Communication) e da escola de jornalismo da Universi-
dade de Columbia (LAURINDO 2013, p. 114). 

Ao voltar ao Brasil, Melo foi demitido sumariamente da USP em 1974, mas 
suas ações no campo da Comunicação não pararam. Após 1974, ele, em sua perso-
nalidade agregadora, participou e encabeçou a organização de diversas instituições 
de comunicação no Brasil e ajudou na criação do curso de Comunicação da Uni-
versidade Metodista de São Paulo, local que o empregara após a sua saída da USP.

Foi então na Metodista que sobrevivi, pude trabalhar e, em seguida, ins-
talei a pós-graduação. Montei um corpo docente com um pessoal que 
vinha do exterior, acolhi professores como Fernando Perrone, que estava 
exilado na França, Paulo José, exilado no Canadá, e logo a pós da Meto-
dista foi considerada curso top pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior]. Ficou reconhecido no país inteiro. 
Criei a revista Comunicação e Sociedade, mais ou menos uma sucessora 
da revista do Beltrão, que circulou de 1967 até, se não me engano, Hns 
de 1970. (MARQUES DE MELO, 2012, p.31)

Ele já participara ativamente da União Cristã Brasileira de Comunicação 
(UCBC), tendo atuação importante na sua criação em 1969 (GOMES, 2013, 
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p.41), sendo o segundo presidente (MATTOS, 2010, p.130) e, em 1976, pu-
blicando, pela Loyola, o livro Comunicação/Incomunicação no Brasil, que “mar-
ca o início da recuperação da memória dos congressos realizados pela UCBC” 
(GOMES, 2013, p.42). A criação da UCBC foi importante porque ela objeti-
vava “estimular a presença cristã sempre mais efetiva na área da comunicação, 
promovendo o estudo e o debate da comunicação social, criando uma sociedade 
nova de relações justas e fraternas” (GOMES, 2013, p.42).

Em julho de 1977, em uma reunião da SBPC (Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência), na PUC São Paulo, foi aberto espaço para o debate sobre 
novas áreas de pesquisa, na qual se enquadrava a Comunicação Social. E, com 
isso, vários pesquisadores procuraram Marques de Melo para que uma Socie-
dade de estudos de temas ligados à Comunicação fosse organizada. Esse foi o 
empurrão para a criação da INTERCOM, o que se deu no Hnal de 1977, em 
assembleia realizada na Cásper Líbero.

Marques de Melo foi presidente dessa Sociedade de 1977 a 1983 e de 2005 
a 2008. Durante todos esses anos a INTERCOM cresceu e conseguiu, de fato, 
ser um espaço no qual os mais diversos interesses acadêmicos da área se encon-
tram e se fortalecem. Ela é uma Sociedade que, agindo de maneira inclusiva, 
consegue fortalecer e fazer evoluir a Comunicação como um campo de estudo, 
cumprindo o compromisso, assumido em 1977, de ser um espaço que defende 
“o pluralismo teórico, a diversidade metodológica e a liberdade de expressão” 
(MARQUES DE MELO, 2002, p.72).

JMM voltou à USP em 1979, e participou da revisão das estruturas curri-
culares da ECA, com a atualização de ementas, conteúdos, bibliograHas e no 
processo de substituição dos professores que estavam se aposentando. Aquino 
(2013, p.284-285) relatou o que estava acontecendo na Escola e como se deu a 
atuação de JMM:

Olhando hoje para trás, tentando entender a mecânica de revisão daque-
las estruturas curriculares, como o processo de gradativa transformação 
pelo qual passou a escola entre os anos de 1980 e 1992, chego à con-
clusão de que a atuação de Marques de Melo foi, não apenas decisiva, 
como inspiradora de todo um processo de renovação institucional. O 
espírito empreendedor, o incentivo à difusão de estudos e ideias, a preo-
cupação em agregar valores e dar-lhes o necessário suporte para que, na 
circulação, sejam elas apropriadamente enriquecidas e contribuam para 
o desenvolvimento de mais estudos, sempre foram suas marcas pessoais. 
Uma marca que Hcou aparente na mudança pela qual passaram os cursos 
da escola. (AQUINO, 2013, p.284-285)
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No período de 1989 a 1992 ele foi escolhido como diretor da Escola de 
Comunicações e Artes. Gobbi (2013, p.251), no terceiro volume do Fortuna 
Crítica de José Marques de Melo, mostra que a ECA, embora com produções de 
destaque, vivia uma crise “liderada pela falta de um projeto didático-cientíHco, 
resultado do crescimento desordenado e pelo isolamento acadêmico experimen-
tado dentro da própria Universidade, causado pela falta de uma identidade que 
permitisse uma articulação interunidades”. 

Os resultados do período citado no parágrafo anterior podem ser encontra-
dos no texto Balanço de uma gestão – ECA-USP – 1989-1992, publicado em 
1992. Gobbi (2013, p.277-280) mostra alguns frutos do trabalho de JMM 
nessa gestão, como: 1) aprimoramento dos cursos com a participação discente, 
o aumento da relação docente-discente, criação de projetos; 2) crescimento mé-
dio de 43% do número de diplomados, 40% mais de dissertações e 54% a mais 
de teses defendidas; 3) aumento da produção da ECA, tendo subido de 592 
trabalhos, em 1988, para 1151 em 1990, e tendo, em 1991, 835; 3) avanços na 
cooperação nacional e internacional com a criação do Núcleo de Cooperação 
Nacional e Internacional (NCNI); 4) e a melhora na infraestrutura como “a in-
formatização dos serviços administrativos, a implantação gradativa das informa-
ções acadêmicas da ECA, a atualização de um banco de dados, descentralização 
da gestão dos recursos Hnanceiros, atualização e informatização do acervo da 
biblioteca, entre outros” (GOBBI, 2013, p.280).

Marques de Melo se aposentou da USP em 1993 e continuou na Universi-
dade Metodista de São Paulo, abrindo o doutorado nessa instituição em 1995, 
tornando-se titular da Cátedra UNESCO de Comunicação para o Desenvolvi-
mento Regional, orientando dissertações e teses e escrevendo livros que continu-
am a se tornar referência para quem é estudioso da Comunicação Social, sendo 
exemplo disso o livro História do Jornalismo – Itinerário crítico, mosaico contex-
tual, vencedor do Prêmio Jabuti 2013. Até junho de 2014, o professor Marques 
de Melo possuía 128 artigos, 135 capítulos e 145 livros publicados. E continua 
orientando novas pesquisas, já tendo formado 87 mestres e 43 doutores.

José Marques de Melo é parte de destaque da história dos estudos em Comu-
nicação no Brasil e na América Latina. Por ele, relevantes pesquisadores foram 
formados, fundamentais teorias e metodologias desenvolvidas e importantes 
grupos surgiram ou foram reanimados, como Abepec (Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa de Comunicação), Labjor (Laboratório de Estudos Avança-
dos em Jornalismo), Socicom (Federação Brasileira das Associações CientíHcas 
e Acadêmicas de Comunicação), Celacom (Colóquio Internacional sobre a Es-
cola Latino-Americana de Comunicação), Lusocom (Federação das Associações 
Lusófonas de Ciências da Comunicação), Rede Folkcom (Rede de Estudos e 
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Pesquisa em Folkcomunicação), Alaic (Associação Latino-Americana de Inves-
tigadores da Comunicação) e muitas outras. 

Ele nasceu no sertão alagoano, estudou em Maceió, graduou-se em Recife, 
tendo convivido com Luiz Beltrão (sempre o lembrando em suas produções), 
ganhou respeito e ajudou na evolução da área da Comunicação Social, vivendo 
em São Paulo e se fazendo presente em várias partes do mundo e atuando de 
maneira agregadora. Suas ideias e ações foram difundidas, aceitas e semeadas. 
E o mestre sempre se mostrou simples, sendo, no Hnal das contas, um grande 
educador. Como diz sua conterrânea, a antropóloga Luitgarde Barros (2013, 
p.337), “Não por acaso, José Marques de Melo cunhou a expressão ‘diáspora 
caeté’, para caracterizar pessoas como ele, que ‘se Hzeram no mundo’ – na sig-
niHcação popular de correr o mundo, e na linguagem que aponta alguém como 
ele – ‘Aquele que se fez no mundo’, para nomear vencedores”. 

Grande parte da história de José Marques de Melo está contada nos tex-
tos e nas observações dos autores que contribuíram para produção da Coleção 
Fortuna Crítica de José Marques de Melo. É a história desse grande personagem 
contada através de suas publicações e pelos olhos de quem, de uma maneira ou 
de outra, teve convívio com ele e/ou com suas construções.
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Entre a política e a Comunicação
Organizacional

Rose Mara Vidal de Souza1

Francisco Gaudêncio Torquato do Rêgo nasceu em 8 de abril 
de 1945, em Luís Gomes, pequena cidade no sudoeste do Es-
tado do Rio Grande do Norte, na divisa com a Paraíba. Filho 
do primeiro casamento do seu pai (que se casou duas vezes 
e teve 22 Hlhos), Torquato herdou o envolvimento político 
do seu genitor, característica que ia ser reGetida em toda sua 
trajetória proHssional. Mais tarde, nos anos de 1980, passou 
a desenvolver campanhas eleitorais, a princípio no Nordeste 
– berço de sua formação política.
Aos 11 anos de idade foi mandado pela família, especialmen-
te a mãe (Dona Chiquinha) ao Seminário Santa Terezinha, 
em Mossoró (RN), dirigido por padres holandeses e belgas. 
A ida foi motivada quando aos 10 anos o pequeno Gaudên-
cio foi surpreendido pela mãe brincando de missa, o que foi 
interpretado como um sinal, um milagre. No seminário, ele 
completou toda sua formação básica, do quarto ano primá-
rio até os quatro anos do curso ginasial (correspondentes ao 

1.  Doutoranda e mestre em Comunicação Social pela Universidade 
Metodista de São Paulo, MBA em Marketing Político pela Uni-
versidade Católica do Tocantins e Jornalista pela Universidade 
Federal do Tocantins. Professora da Universidade Vila Velha. ro-
sevidal@yahoo.com.br.

2.2
REGO
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atual ensino fundamental). Entre 1956 e 1959 esteve praticamente dentro do 
internato.

Aos 15 anos Gaudêncio decide trocar de seminário para um menos rígido, 
em João Pessoa (PB), já que não se via na carreira religiosa. Aos 16 ele muda-se 
novamente para Recife (PE), onde vai cursar o 2º ano do colegial cientíHco no 
Americano Batista (que não era seminário), onde mais quatro irmãos tinham 
estudado outrora.

Em 1962, ainda adolescente (17 anos) Torquato iniciou sua vida de jor-
nalista atuando como colaborador de jornais e revistas no Recife. Igualmente 
a milhares de brasileiros que lutam por uma vida melhor, paralelamente, ele 
iniciou a faculdade de Comunicação Social, na Pontifícia Universidade Católica 
da cidade. Nos anos 1960, os cursos de jornalismo eram poucos no Brasil e os 
proHssionais procuravam áreas como Direito, predominantemente, e se forma-
vam no dia-a-dia da redação. 

De 1962 a 1966, Gaudêncio Torquato exerceu a proHssão em várias das 
principais publicações do Nordeste e Brasil. Na época não era obrigatório cum-
prir um determinado horário como hoje, então o proHssional conseguia traba-
lhar em dois, três ou mais empregos, até mesmo em jornais diários. Torquato 
conseguia fazer reportagens simultâneas para o Correio da Manhã e o Jornal do 
Brasil, ambos do Rio de Janeiro. Não demorou muito para ele escrever também 
para o paulista Folha de S.Paulo e o pernambucano Jornal do Commercio.

Ainda em 1966, Gaudêncio Torquato ganha o Prêmio Esso de Jornalismo 
na categoria cientíHca, por uma série de reportagens sobre a doença da barriga 
d’água. Ele ainda produziu uma série de reportagens especiais sobre o Nordeste, 
para a Folha de São Paulo. Com esse currículo e sua desenvoltura, assegurou ida 
para São Paulo, onde o jornalista iniciou uma nova fase de sua carreira. O con-
texto da época contribuiu para a ida a metrópole brasileira. No Nordeste, Tor-
quato cobria a área social e o campo, marcado por conGitos agrários reprimidos 
duramente pela ditadura militar estabelecida em 1964. Esse ambiente pesado 
torna mais conveniente a partida para São Paulo.

A produção dos cadernos especiais sobre o Nordeste lhe rendeu ainda um 
convite para participar da elaboração do projeto de suplementos especiais re-
gionais do jornal Folha de São Paulo. Então em 1967, Torquato se juntaria a 
Manuel Chaparro – cuja tese na pós-graduação Gaudêncio Torquato iria depois 
orientar na ECA – e Calazans Fernandes. Vale ressaltar que essa mesma equipe 
coordenou o trabalho de cerca de 150 repórteres de todo o Brasil na produção 
de grandes reportagens sobre problemas sociais do país. Depois foram desenvol-
vidos outros projetos especiais, como a série de reportagens sobre a Grande São 
Paulo – O DesaHo no ano 2000. 
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A ampla experiência no jornalismo e em todas as etapas de sua produção, 
acoplada ao interesse pela pesquisa e pelo debate encaminharam Gaudêncio 
Torquato às portas da universidade. Então ele é convidado a dar aulas na Fa-
culdade de Jornalismo Cásper Líbero e passa a integrar seu corpo docente em 
1968, ministrando cursos sobre Jornalismo Interpretativo e Comparado. No 
mesmo ano, ingressa como professor assistente na ECA-USP, a convite do pro-
fessor José Marques de Melo, que na época era diretor da escola. 

A exemplo de Luiz Beltrão, Torquato concluiu seu doutorado em uma fase 
em que o curso era incipiente no Brasil, então os primeiros doutores brasilei-
ros em comunicação foram formados por orientadores livre-docentes de outras 
áreas das humanas, como HlosoHa, sociologia, etc. Atualmente, o professor atua 
na sua empresa de consultoria de comunicação política e dá palestras no Brasil 
inteiro.
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Marketing Político e Governamental: 
uma releitura necessária
28 anos depois

Adolpho Queiroz
Diego Felix1

TORQUATO, Gaudêncio. Marketing Político e Governa-
mental: um roteiro para campanhas políticas e estratégias de 
comunicação. São Paulo: Summus, 1985.

Introdução

Marketing Político e Governamental: um roteiro para campa-
nhas políticas e estratégias de comunicação, apesar de ter sido 
publicado há 28 anos, continua contemporâneo e atual. 
Trata-se de um livro didático e técnico ao mesmo tempo, 
pois aborda o mundo do marketing político de forma muito 
clara e direta, sem ter de apelar para conhecimentos técnicos 
demais, porém com profundidade e complexidade de análise.
O objetivo inicial do artigo era o de analisar o livro e a partir 
dele conseguir traçar paralelos com a realidade do marketing 
político atual. O que se percebe é que as táticas de campa-

1.  Adolpho Queiroz é pós doutor em comunicação pela UFF/RJ e 
professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Diego Felix é 
estudante de Graduação 5º. Semestre do Curso de Jornalismo da 
CCL-UPM, e-mail: diego_felix_8@hotmail.com; adolpho.quei-
roz@mackenzie.br 

2.2
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nhas não avançaram muito, Hndado o período do Regime Militar (1964-1985). 
Gaudêncio faz previsões certeiras em alguns pontos quando observa o Hm da 
política coronelista e da instalação do marketing político nas campanhas, uma 
vez que a sociedade caminhava para uma organização cívica e de forte Hscaliza-
ção do mundo político.

É interessante notar que alguns itens que caracterizam certos pontos impor-
tantes levantados pelo autor aparecem como erros na política nacional. A título 
de ilustração, citamos o caso Celso Russomanno e as eleições para a prefeitura 
de São Paulo, em 2012. Celso foi o líder de intenção de votos em praticamente 
todas as pesquisas eleitorais. Sua ida ao segundo turno era dada como certa, 
uma vez que sua distância para os outros concorrentes era relativamente grande. 
O que aconteceu no meio do caminho foi algo que facilmente se encaixaria no 
livro de Gaudêncio. A mídia começou a denunciar fatos do passado de Russo-
manno, fatos estes que mancharam a imagem de “bom moço” do candidato. Os 
outros candidatos começaram a atacar o líder das pesquisas, dizendo que este 
não tinha propostas de governo e que era o discípulo de um velho conhecido do 
mundo da política, que traz consigo uma imagem altamente negativa. Falha no 
programa do candidato e os ataques receberam respostas praticamente silencio-
sas, demonstrando claramente uma desconexão entre o trabalho de assessoria do 
candidato e a sua própria capacidade de defesa. Passado o tempo de campanha, 
o resultado das eleições foi completamente desfavorável à Russomanno. Ele não 
conseguiu sequer chegar ao segundo turno e entrou para o hall das maiores 
reviravoltas em casos de eleições políticas.

Análise

Marketing político e Governamental: um roteiro para campanhas políticas e 
estratégias de comunicação, de Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, é um 
livro Hel as suas propostas. Publicado em 1985, pela editora Summus, dentro do 
projeto intitulado Novas Buscas em Comunicação, trata-se de um “dicionário” 
ou guia para a pessoa que deseja candidatar-se ao mundo político ou do político 
que deseja rever conceitos e aprender táticas de campanhas. Altamente didático 
e de fácil compreensão, uma vez que não delimita um público especíHco por 
classe social, busca na experiência a transmissão de novas técnicas e conheci-
mentos ao mundo do marketing político.

Ainda no prefácio, Gaudêncio explica que o livro surgiu pensando em ajus-
tar as técnicas do marketing para o campo da política e que se trata de uma co-
letânea de pequenas lições e conselhos, fundamentados, de um lado, nos princí-
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pios do marketing e, de outro, em valores culturais que impregnam a realidade 
política, principalmente no interior do país (p.9).

Dividido em três partes, a obra busca preencher possíveis lacunas estabeleci-
das entre o marketing político e a mobilização eleitoral, na forma de campanha 
política. As duas primeiras partes dedicam-se ao candidato, residente das gran-
des metrópoles e de cidades do interior do país, respectivamente. A primeira 
parte é intitulada de O ABC do Marketing Político e é constituída de vinte e 
três itens, cada um representado por uma letra do alfabeto, em sequência. É 
interessante observar que o livro segue quase que uma lógica maquiavélica2, no 
sentido de dar orientações da prática política e do relacionamento para com seus 
eleitores, além de estar distribuído em seções e tópicos com títulos.

Apresentaremos cada uma das três partes do livro, com destaque para uma ou 
outra passagem um pouco mais complexa ou que não esteja tão óbvia no seu título. 

I Parte: O ABC do Marketing Político

Gaudêncio começa a primeira parte dando um panorama do que é a política 
e os seus valores. Para isso, cita Karl Deutsch, autor do livro Política e Gover-
no, para a deHnição: “política” seria um processo pelo qual os valores – coisas 
ou relações que as pessoas gostariam de ter ou usufruir – são alocados, de um 
modo imperativo, mas legítimo. Em política entram valores como justiça, reti-
dão, poder, busca de estabilidade, estudo da mudança, crescimento, progresso, 
desenvolvimento (DEUTSCH, 1979). Gaudêncio dá atenção especial à palavra 
legitimidade, pois é ela fundamental para o entendimento da prática política. O 
autor busca outro pensador, Harold Lasswell, na obra A Linguagem da Política, 
onde apresenta oito valores básicos do político, sendo um deles o de legitimida-
de, compreendido pelo processo pelo qual os eleitores ou os governados consi-
deram os valores políticos compatíveis com seus valores (LASSWELL, 1979). 
O autor usa deste referencial para justiHcar o uso do marketing político, onde 
este se deHne como esforço planejado para se cultivar a atenção, o interesse e a 
preferência de um mercado de eleitores (REGO, 1985, p.14).

A utilização das técnicas do marketing na política é decorrência da própria evo-
lução social. O conGito de interesses, as pressões sociais, a quantidade de candida-
tos, a segmentação do mercado, as exigências de novos grupamentos de eleitores, o 
fortalecimento dos grupos de pressão, a competição desmesurada, a decadência da 
sociedade coronelista no país, a urbanização, a industrialização, os novos valores di-

2. Nicolau Maquiavel (1496-1527), autor do livro O Príncipe (1513).
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tados pela indústria cultural e o crescimento vegetativo da população constituem, 
entre outros, os elementos determinantes da necessidade de utilização dos princí-
pios do marketing político aplicados à política. (REGO, 1985, p.14).

Em continuação, Gaudêncio faz uma “previsão” ao dizer que o marketing 
político está fadado a instalar-se deHnitivamente no país, justiHcando o uso 
proHssional do marketing por meio da política. A partir dessas deHnições e apre-
sentações, o abecedário é iniciado.

A – Escolher uma estratégia de marketing adequada
1° - Marketing não diferenciado: mensagem de maneira massiva = inadequa-

da em Estados com polarização política;
 2° – Marketing diferenciado: lida com os diversos segmentos de eleitores. 

Deve-se ter cuidado para não haver conGitos e choques entre os segmentos;
 3º – Marketing centrado: concentrado em determinada faixa de eleitores.

B – Definir os Segmentos-Alvo e Periféricos de eleitores
Eleitores periféricos são aqueles localizados no agrupamento próximo aos 

eleitores-alvo, podendo, eventualmente, ser atraídos pelo candidato. Ele aponta 
eleitores que podem estar extremados à direita ou à esquerda.

C – Saber ler o meio ambiente e identificar riscos e oportunidades
Aqui podemos aplicar o conceito de “virtude” ou “virtú” de Maquiavel, pois 

Gaudêncio apresenta cenários aos quais o candidato deve estar atento para pos-
síveis mudanças, interpretações da realidade e situações positivas e negativas. 
Alguns exemplos: polarização política do país; aumento do poder de fogo de 
setores, partidos ou segmentos identiHcados com posturas de mudanças, com-
portamentos participativos, valores modernos; debilidade do quadro partidário 
e fortalecimento do individualismo na política; imensa e permanente mobiliza-
ção social, que transfere ao povo o poder de Hscalizar. É importante notar que o 
ano de 1985 foi marcado pelo Hm da Ditadura Militar no Brasil (1964 – 1985) 
e algumas das previsões de Gaudêncio se efetivaram, como por exemplo ao que 
se refere às mobilizações sociais e poder de Hscalização do povo.

D – Desenvolver um conceito e uma identidade
Desenvolver um conceito é agregar a HlosoHa política do candidato, o estilo 

de conduta, as qualidades, os antecedentes, características comportamentais e 
ações do candidato. Serve para que se crie a imagem que o candidato quer passar 
e que deve ser recebida por seus eleitores. Deve-se tomar cuidado para que não 
haja conGito entre o conceito e a imagem do candidato, de forma que exista 
harmonia na recepção da imagem do candidato.
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E – Evitar situações, atos e discursos inadequados

F – Testar o conceito e a identidade antes do lançamento
É apresentado o conceito de obsolescência planejada: estratégia para tornar 

desatualizados alguns valores, substituindo-os por outros. 

G – Analisar os concorrentes e seu perfil político

H – Ganhar projeção em entidades representativas

I – Ganhar confiança do partido 

J – Definir com muito cuidado a estratégia de comunicação
DeHnir o composto comunicacional é selecionar a mídia de massa, os canais 

mais seletivos, os instrumentos de promoção. Tratar de toda a parte de campa-
nha eleitoral do candidato, imagem, ideia e propostas. É tido com um tópico 
fundamental para o autor.

K – Preparar um bom plano e um eficiente cronograma
Atentar para os passos de uma eleição, mesmo antes das convenções partidá-

rias, e cuidar para que o pico e maturidade do candidato se deem na época das 
eleições, nem antes nem depois, para que assim se corra menos riscos.

L – Conseguir um Sólido esquema de financiamento

M – Arregimentar grupos para trabalhos voluntários
Podem ajudar nas manutenções do perHl do candidato, uma vez que traba-

lham diretamente com os eleitores e percebem o que ou quais as necessidades 
do eleitor, suas linguagens e características.

N – Formar uma ampla base de alianças

O – Escolher equipes profissionais de assessores
Não se render aos amigos e familiares na hora de formar uma equipe, pois os 

amigos tendem ao paternalismo e ao emocionalismo. As equipes proHssionais 
olham para o candidato como um produto e que quer ter sucesso e planejam 
tudo de acordo para que se chegue ao resultado esperado.

P – Ter disposição e método de trabalho

Q – Conhecer as pesquisas de opinião, mas não se impressionar

R – Realizar periódicas avaliações de desempenho

S – Ter Gexibilidade e exibir jogo de cintura

T – Desenvolver boa presença em comícios
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U – Preparar-se para debates na mídia

V – Alcançar pontos de equilíbrio em todos os programas

X – Convergir os enfoques, os apelos e os materiais para um mesmo ponto
Cuidar para que as várias possibilidades de discurso de campanha não atra-

palhem para o recebimento da mensagem do candidato e não crie conGitos 
desse discurso.

Z – Fazer uma boa comemoração ou preparar-se para a próxima campanha

II Parte: Marketing para o Interior do país

Este capítulo é destinado ao candidato que deseja ter sucesso nas eleições de 
municípios interioranos. O autor começa descrevendo o contexto que o can-
didato irá enfrentar em muitas dessas cidades. Faz um contraponto entre as 
políticas coronelistas antigas e as novas, adotadas pelos herdeiros daqueles co-
ronéis. Apesar de que hoje essa política esteja um pouco diluída ou muito bem 
disfarçada, algumas medidas ainda se fazem presentes entre os donos do poder 
interiorano. A lógica da seção é, basicamente, igual a anterior, contando apenas 
com algumas modiHcações mais precisas, adaptadas às necessidades de um polí-
tico do interior, ligadas, por exemplo, aos comportamentos físicos e de postura 
do candidato e (principalmente) das relações com o poder daquela região, seja 
ela política, Hnanceira ou de valor religioso.

A – Comportar-se como um vencedor

B – Identificar a força econômica da região/município 
Deve-se atentar para o poder econômico com vislumbrações de apoio políti-

co, uma vez que nem sempre quem detém o poder econômico de determinadas 
cidades provém de lideranças políticas. Ou seja, manter ligações com pessoas 
inGuentes Hnanceiramente para que se obtenha apoio das mesmas.

C – Identificar os novos coronéis e seu tipo de mando
O autor destaca que a especialização de funções, a multiplicação de órgãos 

da administração, o aparecimento de novos segmentos e grupos de pressão tira-
ram a força concentrada nos grandes coronéis e chefes políticos. Ele identiHca 
dois tipos de conduta dos novos coronéis, partindo desde a tradicional prestação 
de favores e “votos de cabresto” aos mais modernos, como o mandonismo à 
frente de entidades e associações de classe.
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D – Identificar as zonas, culturas e riquezas da região

E – Quantificar os votos dos chefes locais 

F – Elaborar o perfil dos eleitores
O autor denomina três tipos de eleitores que podem predominar nas regi-

ões: o eleitor “pau mandado”, “voto de cabresto” e o eleitor urbano, que tende 
a obedecer à pressão de seu segmento social e dos interesses coletivos. Para cada 
um desses tipos é necessário um discurso que cuide de atender as especiHcidades 
do eleitor.

G – Selecionar os melhores cabos eleitorais

H – Ter postura e flexibilidade

I – Ouvir com atenção os pedidos 

J – Procurar atender aos compromissos
O autor completa como “compromisso” a realização dos pedidos do eleitor, 

mesmo que estes não sejam imediatamente cumpridos.

K – Cultivar as amizades e os laços pessoais
Complementa o item J, ao dizer que o candidato deve “acariciar” o chefe po-

lítico daquela região lhe concedendo presentes, comparecimentos a casamentos, 
batizados e aniversários, por exemplo.

L – Aparentar força e poder, mas não perder a modéstia

M – Aparentar fazer conciliações e pactos(com as famílias ou o chefe político 
que mandam na região)

N – Captar o clima da estrutura sócio-espacial do poder
O autor chama atenção para que se observem as conHgurações estruturais 

daquela região, compreendido em núcleos ou espaços. Existe o núcleo urbano: 
espaço com seu centro comercial e centro de decisões e comunicações, organi-
zando o cinturão rural. No espaço central, correspondido como “matriz” reside 
o poder normativo-religioso, normalmente apartidário e acolhedor de várias 
facções. Nas ruas, cercando a matriz, as casas amplas e confortáveis dos grandes 
proprietários e comerciantes. Nas ruas adjacentes, as casas dos eleitores de me-
nor poder. Saindo do centro, até a periferia, as casas e ruas vão representando 
a estrutura espacial do poder das cidades. É necessário que se elabore um pro-
grama de visitas, contatos e esquemas de promoção e propaganda para que se 
reconheça e chegue em alguns polos de poder como o padre, o juiz, o promotor 
e o tabelião
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O – Ganhar a confiança dos grupos de pressão
O autor deHne o grupo de pressão como todo aquele que atende por uma 

organização (enquanto classe). São grupos proHssionais, ligados à indústria, 
agricultura, comércio, grupos de interesse ideológico, grupos sindicais ou de 
associações do tipo “defesa do meio ambiente”

P – Usar intensamente o rádio

Q – Usar uma bateria de meios informais de comunicação
Aqui se entendem meios informais de comunicação, como aqueles meios que 

convivem de credibilidade e aceitação na região. Pode-se, por exemplo, confeccionar 
folhetos populares de literatura de cordel, que enriquecem o imaginário popular e 
criam certa simpatia em torno do candidato, principalmente se elaborados por poetas 
locais que reinterpretam com graça as virtudes do político. O autor destaca também 
a criação de discos com temas musicais da campanha, preparados por conjuntos mu-
sicais de sucesso na região. O autor aconselha o uso da mídia formal na veiculação 
desse tipo de ação, como por exemplo, a cobertura do show ao vivo, pelo rádio.

R – Preparar um bom programa de identidade visual
Atendendo elementos de sua campanha representado em vários itens e ape-

trechos para o público 

S – Organizar encenações de alto impacto

T – Escolher uma palavra ou frase de alto comando

U – Planejar muito bem as despesas

V – Ter cuidado com sinais externos de riqueza

X – Marcar presença constantemente

Z – Começar a identiHcar-se com o futuro.

III Parte: Marketing Governamental – Conceitos, estratégias
e estrutura de comunicação

1. Comunicação governamental: da importância
O autor começa a terceira parte discorrendo sobre a importância da comu-

nicação governamental, dando a deHnição, em ciência política, de linguagem 
do poder. Traz diferenças entre como se faz a linguagem comunicacional num 
sistema autoritário e no sistema democrático. De um lado há a repetição, a 
propaganda unilateral, destinada a acolher multidões. Do outro há o Guxo de 
ideias, propaganda bilateral, livre.
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Disso, Gaudêncio dá a deHnição de comunicação governamental, onde ex-
plica que é uma vasta rede formal criada e localizada no interior das organiza-
ções governamentais. Tem o objetivo de levar à opinião pública fatos de signiH-
cação, ocorridos na esfera governamental.

Trata também daquilo que denomina como oHcialismo informativo por par-
te da hierarquia governamental, por intermédio dos meios de comunicação, 
onde (no Brasil) o governo trata de dar apenas declarações verdadeiras, sem que 
para isso a imprensa governamental questione as suas verdades e aceite as decla-
rações, trabalhando como “seguranças do Estado”.

No caso da comunicação governamental, é fácil perceber que o batalhão 
de proHssionais, além de enfraquecer seu poder crítico, burocratiza-se, 
não sentindo o que transmite, nem acreditando no que faz. Em algumas 
repartições, lembram a Hgura de agentes de segurança ou guarda-costas. 
Ocorre que o autoritarismo tem sido a escola da comunicação oHcial no 
Brasil, e os proHssionais que estão a seu serviço não possuem condições 
de alterar um corpo de pensamento que se baseia no conceito de seguran-
ça do Estado. Segundo o conceito, para a segurança do Estado e a tran-
quilidade social, é necessário preservar os dirigentes e evitar escândalos 
públicos. (REGO, 1985, p.45-46)

Continua traçando um paralelo entre a modernização do sistema comuni-
cacional do governo com a inércia do próprio governo em utilizar os meios de 
comunicação. É bom se lembrar do ano em que o livro foi publicado. De lá 
pra cá as estruturas de poder no Brasil avançaram consideravelmente e o uso da 
mídia pelo governo mudou bastante, muito disso devido aos avanços tecnoló-
gicos, como a internet, que propicia facilidades de atualização das notícias em 
tempo real.

Sistemas de Comunicação do Governo: passada esta parte de crítica ao mode-
lo adotado pelo Governo Militar, o autor propõe novas estratégias e reaHrma 
outras para o sistema de comunicação do governo. São dois os objetivos do 
sistema: a) objetivos globais; b) objetivos operacionais. Para cada um dos dois 
objetivos existem deHnições do seu serviço.

2. Estratégias
Nesta seção são tratadas as estratégias do sistema de comunicação e para cada 

uma existem justiHcativas para o que se propõe. São elas: harmonizar a comu-
nicação governamental; priorizar os Guxos de comunicação: os grandes centros 
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urbanos; abrir os Guxos de comunicação para a sociedade; dar ênfase aos fatos 
e não às pessoas.

3. Valores para a construção de um conceito
Neste tópico, Gaudêncio discute a importância de uma imagem-conceito 

do governo, sustentado por slogans simples, como “dignidade”; “compromisso 
com o povo”; “compromisso com a democracia”, que segundo ele, ajudam para 
passar uma mensagem simples e positiva do governo. Atenta também para que 
se criem laços com o nacionalismo, reacendendo princípios cívicos e patrióticos 
nos cidadãos.

4. Operacionalização - estrutura 
Nesta parte o ponto a se discutir reside na estruturação dos meios de comu-

nicação do governo. São estes: imprensa; publicidade e propaganda; relações 
públicas; publicações; infraestrutura técnica. Nelas são apresentados critérios 
simples e de trabalho efetivo para que se trabalhe a imagem governamental de 
forma coesa e organizada. É necessário que todos os grupos estejam em cons-
tante contato e participando de programas conjuntos, de forma a melhorar os 
seus serviços.

5. Empresa brasileira de notícias e Radiobrás
Aqui são tratados de estratégias para a estruturação do aparato comunica-

cional do governo, representado pelas duas entidades que dão nome ao título.

6. Estruturas nos ministérios e autarquias
Nesta seção o autor discute a importância da estruturação dos ministérios, 

de forma que se uniHquem os programas e não criem perdas no direcionamento 
de comunicação das realizações do governo.

A última parte do livro é reservada ao glossário, com um conjunto de lingua-
gens do mundo da comunicação governamental.

Considerações Finais

Em linhas gerais, o livro apresenta como objetivos globais a criação de bases 
para gerar as condições que permitam ao Governo um sólido, profícuo e eHcaz 
relacionamento com a sociedade; estabelecer climas e situações que permitam 
ao Governo o desenvolvimento normal de suas ações e projetos; propiciar a 
criação de Guxos de comunicação do Governo para os segmentos sociais e desses 
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para o Governo, de forma a favorecer o sentido de participação da sociedade na 
obra governamental.

Desde aquela época Torquato já sugeria que a área de comunicação deveria 
dar unicidade aos programas, evitando parcializar e fragmentar a obra governa-
mental e para tanto criar sistemas ágeis, necessários e úteis para a transmissão 
rápida de mensagens de interesse social.

Sugeria também a criação de estruturas enxutas, funcionais, que primem 
pelo escopo do alto proHssionalismo e baixos custos operacionais; clariHcar as 
metas e objetivos dos setores de comunicação social do Governo, de modo a se 
evitar duplicidade de ações e projetos; aperfeiçoar os recursos à disposição da 
área de comunicação governamental, dando uma visão empresarial à gestão.

Noutro capitulo defendia a necessidade de harmonizar a comunicação go-
vernamental e prognosticava que projetos e ações de Governo, via de regra, se 
apresentam fragmentados perante a opinião pública. E indicava algumas razões: 
variedade, especialização, dispersão geográHca, ausência de critérios que norma-
tizem a comunicação governamental, e a personalização.

AHrmava também que contribuíam para esta fragmentação a maior presença 
de líderes governamentais na região, a necessidade de ações diretas de comuni-
cação junto a líderes de opinião como os setores universitários, artístico, operá-
rio e estudantil, entre outros. E estamos falando de um livro escrito em 1985!

Defendia também desde aquele período que era preciso dar ênfase nos fatos 
e não às pessoas, colocando a obra governamental acima das vaidades dos gover-
nantes e interesse das personalidades, a perenidade de um governo está na sua 
capacidade de deixar fatos para a história. E já aHrmava que o

que se observa é um processo de absorção de conhecimentos da área de 
marketing pela política, que tem, como fundamentação, a competição 
acirrada entre candidatos, a urbanização das cidades, a inGuência dos 
meios de comunicação, a abertura política, a pressão dos grupos orga-
nizados, a industrialização e a diminuição do poder dos “coronéis” da 
política interiorana. (TORQUATO, 1985, p. 57).

Apesar de se tratar de um artigo com poucas fontes, restringindo-se apenas ao 
livro e algumas outras citações que corroboraram para a ilustração de certos perHs 
ou conceitos, podemos perceber que a obra de Francisco Gaudêncio é de enorme 
peso signiHcativo. Dizemos isto porque se trata de um livro, que passados 28 anos 
de sua publicação, continua vivo, principalmente no que se refere à primeira parte.

Perde talvez pela defasagem do tempo e das modiHcações estruturais da so-
ciedade democrática brasileira. É importante lembrar que aquele período no 

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   215 15/10/14   21:33



216 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

qual o livro foi publicado era o de Hm de ditadura e as práticas coronelistas im-
peravam no interior do país. Como o próprio Gaudêncio avaliou, as estruturas 
coronelistas perderam seu espaço na sociedade democrática. O autor diz em 
uma das passagens do livro que aquele período era, provavelmente, o período de 
coroação das últimas gerações de coronéis herdeiros da tradição de suas famílias. 
Findado o tempo dessas coroações, o coronelismo perderia seu poder. Outro 
ponto que se enfraqueceu foi o campo das tecnologias e das relações entre Go-
verno e mídia, que sofreram mudanças altamente signiHcativas e que deixaram 
de participar de um encontro formal, ao qual o Governo apenas se endereçava 
em épocas de necessidade, não tratando a mídia como porta voz das decisões e 
anunciações do Governo.

Talvez este seja um indício de que o marketing político deva sofrer algumas 
modiHcações ou que sejam repensadas as estratégias de comunicação e cam-
panha, para que se efetive a adoção de campanhas novas e que globalizem os 
pontos levantados por Gaudêncio e sejam implementadas novas diretrizes para 
o marketing político, seja ele de candidatura ou de governo.
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Passado, presente, futuro: pêndulo do 
tempo na Comunicação Organizacional

Edvaldo Pereira Lima1

TORQUATO, Gaudêncio. Cultura – Poder – Comunica-
ção e Imagem: Fundamentos da Nova Empresa. São Paulo: 
Pioneira, 1992.

Ao se examinar uma vida sob horizontes largos da linha do 
tempo, se pode encontrar a coerência subjacente que norteia 
a trajetória de uma pessoa, costurando o desenvolvimento da 
sua caminhada. O que parece às vezes pouco claro sob o ca-
lor dos acontecimentos no tempo presente ganha contornos 
bem delineados no tempo futuro de revisão do passado. En-
tão, o que podia eventualmente soar desconectado, ganha lugar 
no contexto dinâmico daquela existência, assim como a sequên-
cia de movimentos que a marcaram compõe um rumo intrinse-
camente lógico, dotado de um sentido e de uma direção própria.

1.  Possui graduação em Jornalismo pela Universidade Metodista de São 
Paulo (1985), graduação em Turismo pela Universidade Anhembi 
Morumbi (1975), mestrado em Ciências da Comunicação pela Uni-
versidade de São Paulo (1982), doutorado em Ciências da Comu-
nicação pela Universidade de São Paulo (1990), pós-doutorado em 
Educação pela Universidade de Toronto. Professor-aposentado da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Co-
-fundador e professor da Academia Brasileira de Jornalismo Literário 
- www.abjl.org.br - em São Paulo. Criador do método Escrita Total.

2.2
REGO
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Em paralelo, pode-se perceber a conexão dinâmica daquela vida com o con-
texto de sua época, da mesma maneira como se tornam visíveis os Hos que 
tecem suas relações interativas com outras vidas, produzindo extensões diretas 
ou indiretas de seu alcance. 

Essa premissa, sugiro, torna-se especialmente válida ao se observar vidas de 
proHssionais do mundo acadêmico. Torna-se particularmente interessante ao 
se deparar com intelectuais de trajetória nitidamente visionária. Imersos num 
universo onde a geração, o acúmulo e a disseminação de conhecimento são 
princípios alimentadores de sua razão de ser. Docentes-pesquisadores associados 
às universidades são melhor compreendidos, quanto à sua contribuição, quan-
do essas condições interativas no tempo e no espaço são levadas em conta. Ao 
contrário da tendência predominante mais apressada de se isolar uma vida, em 
estudos de caráter biográHco, dando-lhe individualidade simplista, creio que é 
mais produtivo o estudioso adotar uma ótica de complexidade.

Tal base de raciocínio banha-me a mente neste momento em que tenho a 
satisfação de abordar um fragmento da rica produção intelectual de Gaudêncio 
Torquato, de quem tive a honra de ser orientando tanto no Mestrado quanto 
no Doutorado, na Universidade de São Paulo. Visionário e pioneiro, Torqua-
to abriu picadas, percorreu trilhas, enfrentou situações ainda não muito bem 
conHguradas plenamente em seu tempo. Procurou desaHos e a eles respondeu 
sintonizado racional e intuitivamente com novos ares que se aproximavam. In-
telectual de proa, aliou ao brilhantismo mental o legado de sua história familiar, 
da qual trouxe o entusiasmo emocional, o instinto visceral e o vislumbre intui-
tivo que o permitiram abrir caminhos no passado, consolidando a posição que 
ocupa no cenário contemporâneo da comunicação social, no momento em que 
produzo este texto.

Torquato começou sua trajetória nesse campo pela vertente do jornalismo, 
aprendendo e dominando as ferramentas tradicionais vigentes nas redações da 
década de 1960. Complementou-a cursando a graduação em Comunicação 
Social. Nas duas frentes – a da prática nas redações e a do estudo no âmbito 
universitário –, seu início foi no Nordeste brasileiro, ganhando prestígio como 
repórter, especialmente a partir de 1966, quando conquistou o Prêmio Esso de 
Jornalismo Nacional – categoria Informação CientíHca – com a matéria Barriga 
D´Água: A Doença Que Mata na Cura, produzida para o Jornal do Commercio 
do Recife, e pelo qual recebeu a quantia de 700 mil cruzeiros antigos. 

Apoia-se, então, no formato típico do denominado jornalismo interpretativo, 
caracterizado por aliar a precisão informativa a uma leve liberdade de estilo 
narrativo, para fazer suas reportagens saírem do lugar-comum, lançando-o a um 
patamar crescente de prestígio proHssional, como repórter. 
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O alcance do sucesso é tamanho que ano seguinte ao Prêmio Esso já está 
trabalhando na capital paulista para a Folha de S. Paulo, membro de uma equi-
pe envolvida na produção de suplementos especiais de reportagens de grande 
fôlego. Ao seu lado, outro proHssional que também fora premiado pelo Esso 
em 1966 – Manoel Carlos Chaparro –, porém na categoria de Informação Eco-
nômica, com trabalho publicado igualmente no Recife, mas pelo Diário de Per-
nambuco. Chaparro iria posteriormente ser orientando de Torquato e colega no 
Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes 
(ECA) da USP, além de seu parceiro noutra empreitada proHssional pioneira 
aqui comentada, à frente.

No jornal paulista, Torquato ampliaria sua expertise proHssional como re-
pórter, assimilando também a experiência de gestão de projetos complexos. As 
grandes reportagens produzidas para os suplementos exigem uma Hna orques-
tração de ações e o jovem jornalista – pouco mais de 20 anos de idade, então 
– tem a oportunidade de expandir seu talento precoce. 

Pouco tempo após sua chegada a São Paulo, inicia em paralelo a carreira aca-
dêmica, passando a lecionar na tradicional Faculdade Cásper Líbero a disciplina 
Jornalismo Interpretativo e Comparado, passo importante antes de, no futuro 
breve, integrar o corpo docente da ECA. Este autor teria uma trajetória acadê-
mica parecida, sendo levado por Torquato, anos depois, a lecionar a mesma dis-
ciplina na Cásper, experiência que possivelmente lhe contou pontos favoráveis 
de experiência docente quando, mais tarde, prestou concurso para o quadro de 
professores da ECA. Tendo a opção proHssional de Torquato como modelo ins-
pirador, também decidiu imprimir à sua carreira um equilíbrio funcional entre 
a atividade acadêmica e a externa, no mercado jornalístico.

A carreira acadêmica exigia de Torquato análises, reGexões, estudos de casos, 
produção de conhecimento. A da redação pedia-lhe presteza, agilidade de ação, 
praticidade. A navegação pelos dois mundos – o das considerações conceituais e 
teóricas, de um lado, o da produção voltada para o redemoinho voraz do merca-
do, de outro – foi crucial para forjar-lhe a Hbra e a marca de um proHssional cuja 
identidade ia se deHnindo, num patamar avançado, pela combinação integrada 
entre a teoria e a prática.

A maturidade dessas duas correntes que alimentavam o Guir das águas do seu 
rio de vida iria ser alcançada, porém, fora do âmbito corriqueiro do jornalismo 
convencional. Entraria em ação, somando-se a esses elementos, outro ingre-
diente do seu perHl: o pioneirismo.

Quando, por essas circunstâncias típicas da impermanência e dos ciclos de 
abertura, crescimento, estagnação e dissolução que regem os acontecimentos 
nas vidas de todos nós, o período da Folha de S. Paulo chegou ao Hm, Torqua-
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to uniu-se a outros colegas numa empreitada completamente nova. Entre eles, 
novamente, Manoel Carlos Chaparro. Surgiu a Proal, provavelmente a primeira 
consultoria especializada em jornalismo empresarial na história do país.

Essa era uma grande novidade no mercado proHssional. Como toda obra 
pioneira, sofreu também o combate sombriamente clássico dos que só sabem 
ler o novo com os olhos esclerosados do passado. Para os críticos de maior 
azedume em sua visão de mundo, a produção de jornais e revistas não poderia 
ser considerada jornalismo. Repórter que se prezasse ia para as ruas combater 
as injustiças sociais de um país vivendo sob as botas pesadas do regime militar. 
Se não conseguisse produzir matérias contundentes em seus próprios veículos, 
aterrados pela censura, que se desdobrasse em colaborações – talvez heróicas 
– para a imprensa alternativa, a nanica, que explorava bravamente qualquer 
brecha possível para se comunicar com impacto. Jornalista que desejasse ser 
chamado de tal trabalhava era na Folha, no Estado, talvez na Veja. O resto era 
desprezado pela intelligentzia jornalística como parte de uma espécie de casta 
pária da classe.

Torquato deu-se ao trabalho, então, de não só produzir veículos jornalísticos 
especializados para clientes do mundo corporativo, como também de discutir, 
reGetir e fazer avançar o conhecimento sobre a própria comunicação no campo 
empresarial. Ao mesmo tempo procurava disseminar o estado da arte conceitual 
do setor, como contribuía para a transformação de mentalidade de jornalistas e 
gestores, elevando o patamar de qualidade – no geral sofrível, naquela ocasião 
– da prática proHssional. Dando vazão à sua tendência de unir teoria e prática, 
passou a produzir os Cadernos Proal, publicação pioneira na abordagem abaliza-
da do jornalismo empresarial. 

Ao mesmo tempo em que atuava na frente produtiva do mercado, na frente 
reGexiva também levava adiante seu pioneirismo, abrindo na academia, sob crí-
ticas e combate, espaço para a discussão do jornalismo empresarial, então mal 
visto tanto nas redações quanto nos corredores e departamentos das universida-
des e faculdades da área.

Movido de um lado por seu dinamismo peculiar, por sua formidável energia 
empreendedora e por seu radar de visão aberta, de outro pelo novo universo 
proHssional onde transitava, seu escopo de ação foi se transformando e amplian-
do. O jornalismo, seu foco central até então, passou a ser considerado, numa 
perspectiva mais ampla, como um dos elementos integrantes do processo maior 
que é a comunicação empresarial. Por força de sua atuação nas empresas, abriu 
o leque de atuação para atender questões como a gestão de departamentos de 
comunicação nas organizações, o gerenciamento de marcas, o atendimento a 
crises. Na Corporação BonHglioli, um complexo de 40 empresas, estabeleceu 
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um modelo integrado de comunicação, reunindo as diversas áreas – do jornalis-
mo empresarial à assessoria de imprensa, da propaganda à editoração – sob um 
mesmo princípio norteador, evento provavelmente pioneiro no país.

Daí para o avanço rumo a considerações sobre o marketing, sob o ângulo das 
questões comunicacionais, foi um breve, mas desaHador salto. 

Adiante, quando o ciclo da Proal igualmente cumpriu seu tempo, Torqua-
to avançou para criar empresa própria, cujo nome já atestava um escopo bem 
maior do que o nicho jornalístico onde dera seus primeiros passos proHssionais: 
GT Marketing e Comunicação.

Iniciou a carreira de consultor, acrescentando mais um tópico ao seu leque 
amplo de atuação: o de especialista em marketing político, passando a atuar 
como analista, através de artigos produzidos para diversos veículos de comu-
nicação, assim como mediante campanhas que passou a desenhar e comandar 
para candidatos a cargos públicos em diferentes níveis. Como articulista, atin-
giu um nível de prestígio notável.

É importante destacar agora que a aproximação de Torquato ao universo 
empresarial trouxe-lhe lá atrás, nos primórdios de sua movimentação a partir da 
fase Proal, o contato com um conceito que ajuda a compreender seu ferramental 
intelectual ao lidar com a comunicação: a visão sistêmica.

Os paradigmas que ainda regem o conhecimento acadêmico, nas áreas de 
Humanidades e Ciências Sociais, estão em sua maioria atrelados a visões line-
ares, simplistas e racionalistas da realidade. A essa abordagem contrapõem-se 
visões mais integradoras e complexas, cuja primeira manifestação na ciência 
ocidental contemporânea foi provavelmente a Teoria Geral dos Sistemas, for-
mulada por Ludwig von BertalanKy, complementada por outros pesquisadores.

Biólogo austríaco, BertalanKy começou a desconHar, nos anos 1920, que 
os paradigmas vigentes na ciência, considerados até então universalistas, não 
se aplicavam a tudo. Pior: provocavam vieses graves de leitura, eram ineHcien-
tes para a abordagem de fenômenos que futuramente seriam denominados de 
complexos. Desenvolveu uma abordagem alternativa que, percebeu, se aplicava 
também a campos outros, além da biologia. 

De maneira bem simpliHcada aqui, apenas para transmitir uma ideia ini-
cial de conceitos-chave da Teoria, contribuindo para se compreender a visão 
de Torquato, a perspectiva sistêmica aponta que tudo é dinâmico e relacional 
na vida orgânica, assim como na sociedade. Todo conteúdo de conhecimento 
sob escrutínio de um pesquisador deve ser visto como um processo integrante 
de um sistema. Este, por sua vez, é um conjunto integrado de partes, ações e 
processos deHnidos por suas funções implícitas e explícitas. Ao mesmo tempo, 
todo sistema sob foco é também parte de um outro grande sistema externo (o 
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ambiente, na verdade formado por diversos sistemas em interação) e de sistemas 
internos menores, os subsistemas. 

Entre o sistema e o ambiente, assim como entre os diversos subsistemas e o 
sistema ao qual pertencem, há trocas, num processo dinâmico em busca de um 
equilíbrio eternamente inalcançável, no tempo e no espaço, pois o equilíbrio 
perfeito consiste em tal integração entre as partes em disparidade aparente que 
se chegaria à dissolução das mesmas e, portanto, do próprio sistema.

Cada subsistema e cada sistema desempenha um conjunto de ações processu-
ais mais ou menos sintonizadas com propósitos ordenadores, numa troca com-
plexa de informações, insumos, energia. Assim, o processo sistêmico abrange as 
etapas clássicas de importação, transformação, exportação e retroalimentação.

A abordagem sistêmica – que muitas décadas depois seria incorporada por 
Edgar Morin aos seus estudos da complexidade – alçou voo a partir da biologia, 
sendo empregada pioneiramente em alguns campos onde pesquisadores perce-
beram sua pertinência. Um deles foi o de administração de empresas.

Compreende-se, agora, o pioneirismo de Torquato ao implantar o seu mo-
delo de comunicação na Corporação BonHglioli em bases sistêmicas. Fica mais 
viável ao leitor entender como o leque ótico de Torquato foi se expandindo, do 
jornalismo para a comunicação empresarial, dessa para o marketing e desse para 
as campanhas políticas. Tudo é sistêmico, nesse caso. O sistema da comunica-
ção. Esse grande sistema, nessa linha de raciocínio, compõe-se de subsistemas 
como o jornalismo, o marketing, a campanha política. 

A visão sistêmica põe por terra a barreira fragmentadora das especialida-
des estanques, presas aos seus próprios umbigos. Nenhum fenômeno cultural 
persiste no tempo se limitado ao seu próprio território, cego, mudo e surdo 
ao diálogo fertilizante com processos vizinhos. O conhecimento especializado 
não pode Hcar congelado no seu diminuto espaço de conforto, nem travado ao 
dinamismo viviHcador que as transformações no tempo podem proporcionar.

Esse caráter dinâmico confere aos que esposam a perspectiva sistêmica uma 
atitude proativa. O pesquisador tende a não apenas analisar de modo estático 
um conjunto de dados de realidade que conformam seus objetos de abordagem. 
Seu olhar, em outras palavras, não se limita ao passado, à realidade já congela-
da em dados, fatos, números manifestados no mundo concreto. Seu horizonte 
avança para o futuro. Concebe possibilidades, desenha mapas eventuais, sugere 
trilhas, especula tendências.     

Ao mesmo tempo, espalha em rede as sementes fertilizantes de outras inte-
rações que estendem seu alcance.

Enquanto Torquato avançava, introjetando um olhar sistêmico na sua abor-
dagem e prática da comunicação no ambiente organizacional, em paralelo o 
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professor Flávio Queiróz de Moraes Jr., procedente do Direito, compartilhava 
numa disciplina de pós-graduação na ECA seu vislumbre de que a Teoria Geral 
dos Sistemas poderia ser muito útil para o estudo da comunicação, especialmen-
te no jornalismo. Foi então que este escriba, orientando do primeiro, aluno do 
segundo, decidiu sistematizar, aprofundar, adaptar, consolidar essa abordagem, 
construindo na sua Dissertação de Mestrado um modelo teórico para o jor-
nalismo baseado no enfoque sistêmico. Transformada em livro, a Dissertação 
acabaria sendo publicada no México em 1991 com o título de El Periodismo 
Impreso y La Teoría General de los Sistemas, pela Editorial Trillas.

Esse breve contexto, no tempo e no espaço, lança luzes de compreensão so-
bre a produção bibliográHca de Torquato, mais diretamente ainda sobre o livro 
que vai ser comentado logo adiante.

Navegando comigo de volta ao passado, o leitor vai saber então que tanto 
na sua carreira acadêmica quanto na realizada fora do ambiente universitário, 
Torquato deu vazão, praticamente desde o início, à produção de artigos, comen-
tários, reGexões, distribuindo-os através de diferentes mídias. 

Nessa linha surgiram os livros. E, dentre eles, Cultura – Poder – Comunica-
ção e Imagem: Fundamentos da Nova Empresa, publicado em 1992 pela Pioneira 
Editora.

O título da obra sugere seu caráter proativo. Os títulos de partes que a cons-
tituem, assim como os de capítulos, atestam a implícita abordagem relacional, 
contextual e complexa do autor. Simultaneamente, uma postura sistêmica per-
mite ao pesquisador captar tanto os dados concretos e palpáveis de uma realida-
de quanto suas nuances sutis. AHnal, como diria o físico quântico David Bohm 
– pioneiro da expansão dos muros epistemológicos do conhecimento cientíHco 
para territórios mais distantes e que por um breve período foi professor da USP 
–, a realidade é constituída pela ordem explícita – este mundo da realidade 
objetiva que apreendemos com nossos sentidos – e pela implícita – o oceano de 
fenômenos subjetivos cujo efeito sobre o real concreto intuímos e sentimos, mas 
não podemos mensurar pela lógica reducionista.

Um pesquisador de postura sistêmica tem a oportunidade de apreender, que 
seja pelo canal da intuição, o diálogo de inGuência múltipla e interativa entre 
esses dois mundos. Da mesma forma, não Hca preso a um tempo estanque, sem 
continuidade. Ao contrário, pode vislumbrar um instante de futuro.

A primeira parte da obra, por exemplo, denominada Cultura Organizacio-
nal, chama a atenção para elementos como clima, ritos, costumes, símbolos, 
assim como para programas e políticas. Os primeiros são habitantes do reino da 
subjetividade e do simbolismo, enquanto os demais fazem parte do castelo da 
concretude factual. Isto já dá a medida de como o livro antevê algo que hoje, 
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século XXI adentro, já alcançou consenso no território da comunicação organi-
zacional, creio: não é mais possível comandar, executar ou compreender o com-
plexo ambiente das organizações e do inGamável fenômeno que é a comunica-
ção sem uma abordagem igualmente aberta dos seus aspectos duros e dos sutis. 

O autor deseja chegar ao gestor, ao proHssional de comunicação que trabalha 
em organizações. Por isso usa uma linguagem simples, direta, traduzindo con-
ceitos e ideias novas para um formato acessível. Seu propósito não é estabelecer 
uma ligação com eruditos:

As empresas modelam, portanto, uma cultura, aqui deHnida como a so-
matória dos inputs técnicos, administrativos, políticos, estratégicos, tá-
ticos, misturados às cargas psicossociais que justapõem fatores humanos 
individuais, relacionamentos grupais, interpessoais e informais. (TOR-
QUATO, 1992, p.3).

E portanto:

Cultura assim deHnida não é, como infelizmente muitos ainda insistem 
em defender, o resultado exclusivo da estrutura formal da organização. 
A rede informal, aferida, sobretudo, pelas expressões de espontaneida-
de, descontração e laços informais, é a outra ponta do sistema cultural. 
(TORQUATO, 1992, p.3).

O autor não tem o propósito de discutir conceitualmente ideias, porém, 
quer oferecer instrumentos práticos para gestores. Por isso, aponta sugestões 
para se lidar com inquietudes da comunidade interna, para a adoção de políticas 
de lazer, para os valiosos momentos de descontração coletiva das sextas-feiras 
(apresentando uma lista de dez regras), para o mal hábito de excesso de reuniões, 
para os abusos burocráticos que atrasam a máquina funcional das organizações.

A lista de temas abordados é grande. Alguns são mais corriqueiros, outros 
mais complexos, como a questão dos ritos e símbolos. O autor não nega fogo, 
nessas ocasiões, apresentando suas posições de maneira contundente:

O desaHo que se impõe a uma empresa está na dosagem exata de valores 
e elementos para equilibrar a dualidade do eixo racional-psicológico do 
ambiente de trabalho. Quando esse equilíbrio Hca ameaçado por exces-
so de peso, num dos sistemas (autoritarismo exacerbado ou liberalismo 
exagerado), rompe-se o Guxo harmonioso que deve tecer as relações entre 
empresa e empregado. (TORQUATO, 1992, p.20)

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   224 15/10/14   21:33



225F!"#$%&$' G"()*#$%' T'!+(",' )' R-.'

A franqueza está associada a uma postura pela qual o autor torna clara sua 
visão de mundo, aHnada, em alguma medida, com a ascensão de valores e prin-
cípios de vanguarda, para sua época. Como revela este trecho:

Felizmente, depois de muito tempo atrelados a uma visão estético con-
servadora, os proHssionais de Recursos Humanos estão caindo na real 
e saindo do casulo conceitual em que se meteram nas últimas décadas. 
DesaHados, historicamente, a oferecer um contraponto ao modelo da 
Administração CientíHca de Taylor e Fayol, os proHssionais de RH, ins-
pirados na Escola de Relações Humanas de Elton Mayo, deslocaram o 
foco de interesse da administração da organização formal para os grupos 
informais e suas inter-relações, bem como dos incentivos monetários 
para os psicossociais. (TORQUATO, p.59)

Pois então...

Até aí tudo bem. Demonstrar que o homem não pode ser reduzido a um 
esquema simplesmente mecanicista e que é regido pelo sistema social 
amplo, além de suas demandas de ordem biológica, foi fundamental para 
o ajustamento e o equilíbrio das culturas organizacionais e a atenuação 
dos conGitos humanos ambientais internos. Ocorre que os proHssionais 
de Recursos Humanos, por alguma distorção formacional e outros fa-
tores que não cabem aqui descrever, criaram uma redoma em torno do 
conceito de “homo social”, isolaram-se, como categoria proHssional, 
passando a transmitir uma ideia de feudo corporativo diferenciado nas 
organizações. (TORQUATO, 1992, p.59)

O problema, para o autor, é que esses proHssionais, em lugar de serem catalisa-
dores do diálogo entre os colaboradores e as organizações, isolaram-se. Prossegue:

A sensação é de que eles se consideram auto-suHcientes, acreditam pia-
mente nos preceitos de suas áreas e setores, e estão pouco dispostos a 
abrir mão de conhecimentos testados e batizados em reuniões fechadas 
da categoria. (TORQUATO, 1992, p.60)

Daí, então, a crítica:

Pavimentar a estrutura de RH unicamente com a argamassa de teorias 
administrativas é um crasso erro nos dias de hoje. A interdependência 
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dos sistemas políticos, o intercâmbio das políticas econômicas interna-
cionais, as permanentes trocas culturais entre países estão a convidar os 
proHssionais de RH a enveredar por outros caminhos. (TORQUATO, 
1992, p.60)

Soluções? Torquato aponta:

Há três conceitos que exprimem, com bastante propriedade, os objeti-
vos Hnais das políticas de Recursos Humanos e Comunicação de uma 
empresa. São os conceitos de concordância, engajamento e participação. 
(TORQUATO, 1992, p.63)

Para que o engajamento ocorra, aponta dez áreas que têm importância sobre 
a motivação, começando por salário, terminando em cultura corporativa, pas-
sando por questões como benefícios, sistema normativo, promoções, mérito e 
sistema participativo-ascendente. Este último, ainda uma possibilidade remota 
para muitas empresas nos dias de hoje, era uma inovação quase revolucionária 
há vinte e um anos:

As formas de participação ascendente – CCQs, caixas de sugestões, gru-
pos informais etc. – apresentam a vantagem de oferecer uma oportu-
nidade para que muitos empregados se sintam partícipes do processo 
decisório. Quanto maior a participação ascendente tanto maior será o 
engajamento. (TORQUATO, 1992, p.65)

A atenção de Torquato está presente não somente para com mudanças de 
valores movidas por novos conceitos nascidos no âmbito dos estudos de van-
guarda, mas também para com aqueles oriundos do panorama político nacional 
em vias de profunda transformação. Por isso, alerta para a necessidade de novas 
e eHcazes políticas empresariais nas relações trabalhistas:

É evidente que a ruptura de processos autoritários, responsáveis por in-
tervenções em sindicatos e políticas altamente restritivas no campo das 
negociações coletivas, conduzirá o País a um novo modelo de relaciona-
mento entre o empresariado e os trabalhadores. Caminhar-se-á, inequi-
vocamente, para uma prática de relações francas, ásperas, às vezes, porém 
inspiradas por maior conHança nos acordos e melhor disposição para 
ajustes. (TORQUATO, 1992, p.75)
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Demonstra, como bom leitor da realidade pela ótica sistêmica, que está 
atento ao contexto dinâmico de mudanças na sociedade brasileira, antecipando 
cenários:

O quadro que se apresenta para o empresariado, além das reivindicações 
objetivas dos programas trabalhistas, é enriquecido pela pressão da classe 
média, pela força catalisadora dos grandes meios de comunicação, pelo 
empenho dos grupos de pressão que se multiplicam intensamente, pela 
agressividade de partidos que realizarão campanhas públicas para seu re-
conhecimento e por focos de tensão e eletricidade que despontam na 
periferia dos grandes centros, em razão, frequentemente, da precariedade 
dos serviços públicos. (TORQUATO, 1992, p.76)

Faltou vislumbrar – mas então seria necessária uma bola de cristal de viden-
te, claro – a ascensão poderosa da mídia social, hoje tão presente no dia a dia 
das sociedades em praticamente todo o mundo. De qualquer modo, Torquato 
andou roçando a possibilidade de captar essa possibilidade, mesmo porque lera 
com gosto – e inclui como referência bibliográHca em sua obra – o trabalho do 
futurólogo norte-americano Alvin ToGer, autor de muito sucesso na década de 
1980, especialmente por seu livro A Terceira Onda.

Na sequência dessa discussão, ousa projetar um cenário ambiental para o 
que denomina nova empresa, marcado por desaHos hoje fáceis de serem iden-
tiHcados, mas que se mostravam disponíveis apenas para quem podia lançar o 
olhar para além da névoa difusa do novo amanhã.

Esse conjunto inclui então, para Torquato, estas premissas: crescimento da 
interdependência (político e econômica entre as nações, o pensamento global 
saindo do terreno da especulação para a concretização real), interação com ou-
tros sistemas (o sistema econômico vendo-se pressionado a acompanhar avanços 
signiHcativos em diversos e distintos subsistemas do conhecimento), agudização 
das relações sociais, o despertar do cidadão (cada indivíduo assumindo modelo 
de vida próprio e a gestão do mesmo), a multiplicação dos grupos de pressão, a 
promoção humana (o desenvolvimento dos recursos humanos), a responsabili-
dade social, a inGuência da tecnologia, as conquistas trabalhistas e a inserção nos 
blocos econômicos mundiais. 

Resulta desse quadro uma proposta proativa de planejamento para o novo 
tempo, na qual o autor alinha alguns passos para que as empresas se adequem 
aos seus públicos-alvo: conhecer bem o perHl, ter um objetivo, escolher a lingua-
gem, deHnir o canal, organizar a promoção, cuidar da visibilidade e sinalização, 
treinar pessoas, sintonizar a adequação socioambiental, controlar as reações.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   227 15/10/14   21:33



228 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

O escopo da obra de Torquato não se limita a considerações pertinentes à 
instituição empresarial. Coloca em foco também o indivíduo, dedicando alguns 
capítulos a discutir questões relativas ao proHssional gestor do ambiente corpo-
rativo. Como pioneiro e visionário, contudo, ultrapassa o território da consta-
tação de realidade instalada, buscando, em lugar disto, privilegiar o surgimento 
do que denomina executivos sistêmicos, identiHcados por comportamentos vis-
tos com muito bons olhos, pois, “sem abandonar seu vértice funcional, mantêm 
Guxos de comunicação em permanente contato e interação com os diversos 
setores da empresa” (TORQUATO, 1992, p.104). Como coloca o autor, “estão 
ligados em tudo e em todos”. Ademais:

Executam tarefas, discutem com colegas novas alternativas, planejam, 
fazem adequadas leituras do ambiente interno e do meio social, acompa-
nham o setor político, analisam profundamente as medidas econômicas, 
descobrem tendências sociais, esmiúçam os interesses dos grupos orga-
nizados da sociedade, participam efetivamente dos movimentos de sua 
categoria social, desdobrando-se em suas funções, acolhem com gentileza 
as pessoas, empenham-se em apresentar soluções criativas, evitam expor 
em demasia problemas e diHculdades. (TORQUATO, 1992, p.104)

Portanto ...

Divisam muito além da porta de seu gabinete, captam as necessidades da 
empresa com muita sensibilidade, fazem, quase sempre, previsões acerta-
das e, frequentemente, estão um passo adiante dos métodos organizacio-
nais, pelo que, geralmente, são incompreendidos por blocos ortodoxos. 
(TORQUATO, 1992, p.104)

Mas são esses proHssionais, entende Torquato, os mais adequados para os 
desaHos dessa já ida década de 1990, como continuam a ser hoje, 2013, pois o 
movimento transformador da sociedade apenas se expandiu, multiplicando-se 
em voraz velocidade diversiHcadora. Pois, diz o autor, em “tempos de incerte-
za, possuem eles a Gexibilidade desejável para adaptação a novas estratégias e 
condições gerais para oferecer o ajustamento necessário ao corpo funcional”. 
(TORQUATO, 1992, p.105).

A viagem do autor pelo mundo dos proHssionais gestores nas organizações 
ganha um rumo instrutivo e bem-humorado quando, unindo sua experiência 
de repórter sensível a uma certa dose de liberdade imaginativa, cria Hguras re-
presentativas de uma espécie de tipologia de executivos. Entre eles, o raivoso, 
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o indeciso, o astro-rei, o mutante, o carismático, o apático, o almofadinha, o 
“prata da casa”, o normativo, o vingativo, o chato, o centrista, o generalista. 

As secretárias também merecem atenção, ganhando, da força imaginativa 
do autor, um elenco de 30 perHs distintos que vão da mandona à sonhadora, 
da supermãe à psicóloga, da musa inspiradora à Hngida, da holofote à festeira.

A passagem pelos tipos humanos é um segmento bastante interessante do 
livro, sem dúvida, mas a obra não se restringe a discutir a cultura organizacional. 
Propõe-se a abordar também as relações entre poder, comunicação e imagem. 
Assim, o autor passa por questões diversas relativas ao poder – o boato, a dela-
ção, os feudos, entre outras –, usando com frequência analogias interessantes. 
Para comentar o problema da retenção de informações pelas cheHas intermedi-
árias, começa por uma alusão universal:

Num jogo de futebol, os jogadores do meio de campo exercem decisiva 
missão para o sucesso do time. Recebendo a bola dos companheiros de 
retaguarda, armam as jogadas, controlam as posições de ataque e, com 
alguma habilidade, vão construindo as táticas e passes que permitem à 
linha da frente arrematar os Hnais com a eHcácia do gol. (TORQUATO, 
1992, p.165)

DesaHos comunicacionais mais diretos – a comunicação interna, os jornais 
empresariais, a avaliação dos processos de comunicação – e questões de imagem 
e identidade merecem o foco do autor nesse segmento da obra, passando por 
setores da atividade econômica – como a imagem dos bancos e da indústria 
química –, desembocando em tópicos de uma agenda antecipadora do futuro. 
Por isso a atenção à tendência então ascendente da transparência como pedra 
fundamental da credibilidade das organizações, e, portanto, da imagem. Tor-
quato indica alguns caminhos proativos, tais como a abertura do sistema infor-
mativo (preservando, naturalmente, as informações estratégicas), a franqueza e 
a disposição para a interlocução, a prontidão e a agilidade (no atendimento às 
demandas jornalísticas e sociais), o acompanhamento de tendências, a emissão 
de juízos adequados e o zelo proHssional.

A questão da transparência pode ser vista, talvez, como o cartão de visitas 
para um tema que o autor colocaria em destaque numa versão atualizada e ligei-
ramente modiHcada do livro, já em segunda edição em 2013, com o título de 
Cultura – Poder – Comunicação – Crise e Imagem: Fundamentos das Organizações 
do Século XXI, publicado pelo sistema Cengage Learning. Mantendo essencial-
mente o mesmo conteúdo do livro anterior voltado à questão, introduz um 
capítulo novo especialmente dedicado ao gerenciamento de crises. Sua aborda-
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gem é bastante detalhada e objetiva, iniciando pela classiHcação desses eventos 
a que todas as organizações estão sujeitas, passando pela análise de seu impacto 
e apresentando um modelo de administração dessas contingências, tendo como 
analogia visual uma árvore. 

Voltemos, porém, à edição original de 1992. 
Fiel à natureza visionária da obra, Torquato a conclui com um capítulo dedica-

do a considerações futuristas, intitulando-o A Imagem no Próximo Milênio. Nele, 
expõe um panorama igualmente visual de um tempo, então, projetado no amanhã:

Um maravilhoso espetáculo de tecnologia, regado à automação, banhado 
por sistemas computadorizados em todas as partes, um mundo de clicks-
-clacks, suaves barulhos de teclas, um universo de luzes piscando em gi-
gantescos painéis que mostram desde grandes ambientes a detalhes do ta-
manho de uma ponta de lápis, formidáveis objetos reluzentes assumindo 
a forma de exóticos robôs industriais, um ambiente asséptico, higiênico e 
limpo, pessoas exemplarmente bem vestidas e confortavelmente instaladas, 
operando botões e acionando mecanismos automáticos e computadores, 
máquinas e ferramentas silenciosas aplainando, fresando, cortando, forma-
tando, dando acabamento e embalando produtos – eis aqui a imagem da 
empresa nas décadas do próximo milênio. (TORQUATO, 1992, p.274)

Bem, este próximo milênio a que o livro faz referência já é hoje, aqui, agora. 
2013. O livro de Torquato termina, como um bom trabalho de feitura sistêmi-
ca, fazendo uma ponte entre o sistema que focaliza e o seu ambiente, remetendo 
a um outro quadro sistêmico, sugerindo implicitamente mais uma questão im-
portante a ser abordada.

O recado então Hca aqui como convite para incursões outras de reGexões e 
estudos que podemos fazer tendo, como aríete de avanço e transporte por esse 
território, o campo universal uniHcador das nossas abordagens, a comunicação. 
Resta-nos dispará-las como processos exploratórios de investigação de conheci-
mento centrado neste futuro que já está instalado entre nós como presente. Ou 
postergarmos a jornada essencial para mais à frente, adiando o enfrentamento 
de uma angústia contínua de todos os tempos, de todos os povos, de todos os 
indivíduos. Torquato a deixa bem clara no último parágrafo de seu livro:

O que Hca difícil prever é se esse aparato tecnológico e maiores faci-
lidades operacionais produzirão uma taxa maior de felicidade para os 
trabalhadores. Mas aí Hca a pergunta: qual será o conceito de felicidade 
no ano 2080? (TORQUATO, 1992, p.275)
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Muito além da visão sociopolítica
nacional

Roberto Gondo Macedo1

TORQUATO, Gaudêncio. A velha era do novo: visão so-
ciopolítica do Brasil. São Paulo: G. Torquato, 2002.

Aspectos Introdutórios

Um dos pontos mais discutidos na contemporaneidade e que 
acadêmicos de todo o mundo versam quase em uníssono, é a 
importância de uma visão interdisciplinar nos jovens talen-
tos e a necessidade de desenvolver em sua fase de formação, 
capacidade de aliar áreas diversas e atuações proHssionais de 
modo integrado, dinâmico e com alta qualidade.
O mais interessante é observar proHssionais como Torquato 
agindo desse modo desde a década de 70, desbravando novas 
fronteiras e deixando de lado vieses paradigmáticos conser-
vadores, fomentando uma nova geração de proHssionais da 

1.  Doutor em Comunicação Social, com Pós-Doutorado em desen-
volvimento pela ECA/USP, em Comunicação Política. Professor 
do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbite-
riana Mackenzie e Presidente da Sociedade Brasileira dos Pesqui-
sadores e ProHssionais de Comunicação e Marketing Político – 
 POLITICOM. 

2.2
REGO
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comunicação, aliado com demais Hguras emblemáticas do cenário comunica-
cional brasileiro.

De certo modo, pesquisadores da área de comunicação em todo o território 
nacional já tiveram em suas mãos, apontamentos cientíHcos de Gaudêncio, que 
por intermédio de suas obras e outras dezenas de homenagens da área corporativa 
e pública, enriqueceram os fundamentos balizadores do olhar comunicacional tu-
piniquim, que respeita a inGuência das escolas clássicas de comunicação, mas que 
também exporta talentos, postulados e estratégias para o mundo da comunicação.

Particularmente sinto-me honrado por transitar em uma das áreas de exce-
lência de Torquato, cujo proHssionalismo sempre foi contributivo para o seu 
fomento e repercussão nacional. Na posição de Presidente da Sociedade Brasi-
leira dos Pesquisadores e ProHssionais de Comunicação e Marketing Político – 
POLITICOM, aHrmo claramente que sua trajetória no campo da comunicação 
política e governamental sempre foi e será inspiradora para as futuras gerações 
de pesquisadores.

Desbravadores como Adolpho Queiroz, idealizador da entidade POLITICOM 
e Carlos Manhanelli, fundador e atual presidente da ABCOP, sempre declararam 
publicamente o papel positivo de Torquato para o desenvolvimento do campo.

Quando poucos se arriscaram neste país a pensar de forma mais sistemá-
tica e rigorosa a importância da comunicação política e enveredar pelos 
caminhos ardilosos do planejamento estratégico em marketing político, 
o jornalista Gaudêncio Torquato despontou, com seu pioneirismo, para 
iluminar esse campo. (QUEIROZ, 2012, p.45).

A obra que me cabe versar nessa ocasião é um fruto de dezenas de publi-
cações de Gaudêncio nos mais diversos jornais do território brasileiro, por in-
termédio de suas colunas periódicas ou inserções solicitadas em momentos de 
grande importância política no Brasil. Nesse sentido é importante salientar que 
escrever de modo simples, com visão estratégica e hibridez para transitar do 
cientíHco para o jornalístico é uma qualidade extremamente admirada e nunca 
perdida na sua trajetória bem sucedida.

Uma das características marcantes de Gaudêncio Torquato é a sua ex-
cepcional capacidade intelectual de acompanhar os acontecimentos do 
mundo político, econômico e social e trazer para o debate temas con-
temporâneos da sociedade e aplicá-los em seus estudos e suas práticas 
proHssionais nos campos da comunicação política e da comunicação nas 
organizações. (KUNSCH, 2012, p.35).
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De modo objetivo e replicado por José Marques de Melo em muitas de suas 
falas estimulantes no contexto comunicacional, é importante realizar homena-
gem para os que já se foram e contribuíram, mas é fundamental buscar homena-
gear enquanto está vivo e pode ser um agente participativo e multiplicador. Nesse 
sentido, desejo vida longa para um pesquisador que sempre soube demonstrar 
por intermédio de sua trajetória que é possível transitar entre atividades da acade-
mia e mercado com competência e determinação, e que essa química é altamente 
salutar para o fortalecimento do debate acadêmico nacional e internacional.

Descrição da Obra

Uma obra formatada de modo objetivo, direto e muito próximo das con-
cepções cotidianas da política brasileira. É o que se pode esperar da leitura de A 
velha era do novo, onde Gaudêncio reúne uma coletânea de artigos jornalísticos 
publicados nos mais diversos periódicos do país e estados da federação. 

Com uma linha distinta de uma obra acadêmica cientíHca, a edição apresenta de 
modo crítico e construtivo os desaHos de uma democracia em consolidação como a 
brasileira e como que muitos problemas políticos e sociais poderiam tomar outros 
caminhos mais éticos e estratégicos, do que simplesmente virar caso de estudo de 
improbidade e má conduta política. Na própria deHnição de Torquato (2002, p.15),

o desaHo da obra Hca explicitado “nos últimos anos dediquei-me a uma 
tarefa que procurei desempenhar com muito rigor: interpretar a vida 
institucional, a partir de observações sobre as organizações políticas e 
governamentais e os atores nelas envolvidos. Movido talvez pela ideia de 
que todo poder é perigoso por sua própria natureza, propendendo seu 
titular a fazer abuso dele, quando necessário para manter a sua força, 
obriguei-me a falar fundamentalmente das estruturas do poder, abrindo 
um espaço crítico, de maneira ininterrupta, em cerca de 60 jornais brasi-
leiros. O resultado é um modesto painel, que, correndo o risco peculiar 
a esse tipo de empreitada, designo de uma visão sociopolítica do país. 

Os pontos de vista apresentados por Gaudêncio demonstram não somente 
conhecimento do cenário sociopolítico que está inserido, mas também uma 
capacidade acentuada de converter percepções complexas de um macro estudo 
político brasileiro e transformar em um texto leve, objetivo e com características 
que permitem interagir com públicos antes excluídos dos profundos, intrínse-
cos e categóricos debates cientíHcos.
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Essa característica permite que suas palavras, opiniões e análises de contexto 
ganhem abrangência territorial e formativa, ofertando possibilidade de leitura 
de qualidade para milhares de brasileiros que não tiveram oportunidades de 
aprofundamento e sequência dos seus estudos.

Passando pelo território das grandes reportagens, pela comunicação em-
presarial, pelo marketing governamental e político e pela docência, Gau-
dêncio Torquato consegue juntar como ninguém a práxis e a teoria. Com 
sua formação acadêmica e exercício das redações, o professor e jornalista 
transita de uma área para outra, numa clara demonstração de que a Es-
cola de jornalismo e a prática proHssional não forma apenas jornalistas. 
Formam proHssionais múltiplos, plurais. (SOUZA, 2012, p.69).

Os textos não obedecem uma ordem cronológica de apresentação e são divi-
didos em três partes, contendo sete capítulos no conjunto da obra. A primeira 
parte, denominada Diagnóstico, busca através de seus textos contribuir na deH-
nição da Cultura Política no Brasil. A segunda parte, mais extensa e com um nú-
mero amplo de textos, designa-se A Pragmática da Política, sendo fundamentada 
por três capítulos: A Cena Eleitoral, O Governo de Fernando Henrique Cardoso e 
Imagem institucional na Virada do Século.

A terceira parte da obra, com a presença de três capítulos, contempla um 
olhar de análise mais nas perspectivas do futuro político brasileiro. Na parte O 
Futuro, os capítulos são designados: O Mundo Contemporâneo, A Construção 
de um Novo Pacto por um Estado Democrático e o sétimo capítulo com com-
plementos que corroboram na leitura e compreensão do livro, como o Pequeno 
Dicionário do Cenário Social e Político Brasileiro, índices e jornais que recebem 
os artigos para publicação.

São dezenas de artigos e essa síntese possui o objetivo simples e limitado de 
apresentar pontos pertinentes da história política nacional, não conseguindo 
debruçar com aHnco em todos os detalhes altamente ricos e valiosos que transi-
taram pelo olhar crítico, acadêmico e consultivo de Gaudêncio. 

Textos, Posicionamentos e Visão Democrática

A escolha dos textos que compõem cada parte dos capítulos permite uma 
reGexão conjunta ou apenas no recorte do acontecimento, todavia estimula uma 
reGexão aguda nas reais ações do poder público e sua população. O primeiro ca-
pítulo inicia com A Tradição Feudal na Macropolítica. Inúmeros pontos podem 
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ser dissertados nesse texto, porém alguns merecem notório destaque, como no 
texto (de 10.08.1992) onde Torquato (p.23) aHrma que a população não pode 
ser vista somente como um detalhe do contexto social.

Não há como deixar de se constatar o abismo existente entre os políticos 
e a sociedade. Uma CPI sobre corrupção é muito importante, mas não 
o suHciente para pavimentar caminhos esburacados e vias abandonadas. 
ConHança não se adquire da noite para o dia. Fé o povo tem. Mas não 
nos políticos. E mesmo nas classes médias das regiões politicamente acul-
turadas, que tomam decisões mais racionais, continuam acendendo velas 
de descrença. Qualquer posição que se tomar, em Brasília, a favor ou 
contra, carecerá da acolhida das multidões silenciosas. A legitimidade se 
assenta na vontade popular. Os agentes políticos precisam entender, de 
uma vez por todas, que o povo não é um mero detalhe. (TORQUATO, 
2002, p. 23).

Na forma objetiva e visceral, procura explicitar os problemas que ainda o 
país enfrenta diante do poderio de poucos grupos políticos, que detêm grande 
inGuência decisória nos caminhos que o poder público pode tomar. De modo 
comparativo, transmite um tom ácido em assuntos de alta complexidade, mas 
que devem ser reGetidos para sua melhoria e combate da corrupção.

No texto A doença dos Governantes (14.05.97) descreve um dos piores sin-
tomas que um político pode ter: “o primeiro sintoma da doença é a insensibi-
lidade. Sobre o governante, cresce uma camada de insensibilidade. Só ouve o 
que quer ouvir, principalmente a voz dos áulicos. O grito rouco das ruas é uma 
sinfonia muito distante”. 

No texto As Malhas do Poder Invisível, os pontos expostos não são somente 
os factualmente observados, mas sim um plano de fundo altamente prejudicial 
para a correta condução da democracia, “há, portanto, uma máHa que age nas 
sombras da administração, difícil de ser completamente mapeada. [...] um dos 
princípios basilares da democracia é o jogo aberto de ideias, o debate, a publi-
cização dos atos governamentais, como forma de controle dos limites do poder 
estatuído”.

Os malefícios gerados pelas distorções da democracia se assemelham ao 
efeito espuma. Os fenômenos se expandem criando novos tipos e formas 
de ilegalidade, desenhando uma aética nas relações políticas, fomentan-
do o clientelismo, o voto Hsiológico e a apatia das massas. As taxas de 
credibilidade na política e nos governantes descrescem, os valores éticos 
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se estiolam, os fundamentos morais da sociedade se abalam e o resultado 
de tudo isso é o atraso no processo de modernização política e social. 
(26.04.99). (TORQUATO, 2002, p. 38).

O período referente ao processo de impeachment de Fernando Collor de 
Melo na Presidência da República foi alvo de diversos textos de Torquato, sem-
pre direcionado para as fragilidades democráticas que não deveriam mais ser 
estimuladas e a importância da manifestação popular nas decisões políticas no 
país. Em um momento de desconsolo, aponta para uma fase de descrédito da 
política nacional por parte dos brasileiros e um risco comportamental para a 
população.

Um povo descrente é como um rio seco. Um povo sem esperança é como 
uma árvore desfolhada, sem viço e com a cor das coisas mortas. O povo 
brasileiro pena suas amarguras no deserto frio das desesperanças. Vive 
um avançado grau de desânimo e morre um pouco todos os dias ao sabor 
da febre intermitente dos sonhos desfeitos. Um povo sem sonhos é uma 
entidade sem espírito e sem direção. (03.07.92) (TORQUATO, 2002, 
p. 52).

No segundo capítulo, com a apresentação de trinta e quatro textos, o obje-
tivo é apresentar um panorama extremamente pertinente de como funciona a 
cena eleitoral brasileira. Os atores sociais envolvidos no processo eleitoral transi-
tam em muitos momentos do texto, sempre demonstrando as necessidades reais 
de haver uma interação entre políticos e eleitores, bem como um esforço para o 
desenvolvimento de práticas lícitas e positivas para o desenvolvimento regional.

No texto denominado Pequenas Lições de uma Grande Política, apresenta 
de forma muito objetiva e sucinta pontos corroborativos para a promoção da 
credibilidade nas eleições por parte dos candidatos: evitando promessas que 
não podem ser cumpridas; o desenvolvimento de uma identidade do político; a 
necessidade de representação social; sabedoria na tomada de decisões; compre-
ender a população e entender o que denomina “cheiro do povo” e o combate 
no sentido de realizar algo ilícito, na impossibilidade de se esconder da mídia e 
da sociedade.

Outros pontos foram citados, como a importância do discurso de qualida-
de, um perHl de simplicidade e modéstia, diante de uma compreensão de que 
o político deve representar uma nação, com seus direitos e deveres. Também 
nesse ponto da simplicidade da mensagem, no texto intitulado O eleitor e o Ma-
rketing, Torquato apresenta uma das bases mais fortes e estratégicas que devem 
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ser respeitadas no desenvolvimento e acompanhamento de uma campanha, no 
trato direto com os eleitores.

[...] o eleitor é sábio e o candidato é quem ganha a campanha. A sabe-
doria do eleitor está na virtude da observação e no poder da análise. Não 
precisa ser um poço de conhecimentos, nem um acurado intérprete dos 
fenômenos sociais. O eleitor mais pacato tem condições de distinguir 
qualidades e vícios de seus semelhantes, a partir de um código de refe-
rências e do sistema de associação de ideias, que incluem companheiros, 
amigos, conversas, diálogos e comparações. [...] a tecnologia e o soHsma 
criam certos embaraços mentais na maquinaria psíquica de pessoas me-
nos preparadas para entendê-las, mais sujeitas ao processo de manipula-
ção. (02.07.98). (TORQUATO, 2002, p. 82).

Outro ponto pertinente descrito por Gaudêncio foi a questão do voto femi-
nino, no texto (02.06.2000) onde aponta que é inegável o fortalecimento dos 
movimentos pelo mundo em favor dos direitos das mulheres, inclusive apon-
tando características marcantes no perHl feminino que estimulam a decisão do 
voto, como o ambiente familiar, simpatia e aparência.

Apresentou no texto Fatores que motivam o voto (03.01.98), três elementos 
importantes que contribuem para estimular o voto do eleitor: 1) apelo Hnan-
ceiro e contribuição para a solução de problemas dessa ordem; 2) fator de pro-
ximidade, onde o eleitor tem a necessidade de desejar melhorias locais, em um 
pensamento mais distritalizado e regionalizado.

Em outros textos alinhados com campanha eleitoral, descreveu pontos im-
portantes para o êxito de uma campanha, em quatro forças fundamentais de 
planejamento: 1) discurso e integração do mesmo; 2) organização e capacidade 
estrutural; 3) marketing aplicado de modo estratégico e 4) recursos Hnanceiros. 
DeHniu atributos pertinentes para um perHl de candidato, em uma visão de valo-
res-conceitos, sendo eles: 1) sentido de organização e controle; 2) autoridade; 3) 
experiência bem sucedida; 4) assepsia; 5) equilíbrio e bom senso; 6) despojamen-
to; 7) objetividade, clareza, 8) jovialidade, 9) coragem e 10) brilho carismático. 

Em 2002, Torquato publicou um texto que versava acerca de um assunto 
polêmico até os dias atuais, que é a questão da rejeição do candidato pelos 
eleitores, que pode ser um fator inGuente para derrubar sua popularidade, bem 
como estagnar sua campanha.

O terceiro capítulo intitulado O Governo de Fernando Henrique Cardoso con-
ta com vinte textos que abordam muitos momentos governamentais e impactos 
positivos/negativos que tiveram na sociedade, principalmente sob a égide da 
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comunicação política e marketing governamental. São textos que deixaram de 
possuir o tom mais didático e de orientação, para apresentar uma característi-
ca de Gaudêncio mais incisivo nos seus conceitos políticos, alinhados em uma 
perspectiva cidadã e democrática. O texto que serve como base para o título da 
obra A Velha Era do Novo (18.02.98) é um exemplo desse perHl, visto que seu po-
sicionamento é muito contundente no sentido de que o novo apresentado pelo 
governo, não representava tanta novidade da forma que estava sendo tratado.

ao anunciar solenemente a ‘era pós’ (pós-liberal, pós-marxista, pós-social 
democrata, pós qualquer coisa) e ao dizer que os governos mundiais bus-
cam incessantemente o conceito do novo, o presidente Fernando Hen-
rique não contou nenhuma novidade. [...] o “novo” tão festejado por 
Fernando Henrique é aquilo que Duverger chamou de “simbiose inter-
burocrática” da política e da economia ou ainda a geléia geral partidária. 
(18.02.98). (TORQUATO, 2002, p. 146).

O quarto capítulo da obra apresenta textos relacionados ao momento tem-
poral da virada do século e acontecimentos políticos brasileiros que permeavam 
nesse período. Ao todo são trinta e dois textos que versam sobre os princípios da 
imagem institucional. Um dos textos em especial, intitulado Morre um Símbolo 
da Nossa Grandeza, apresenta com grande competência uma singela homena-
gem ao fomentador da Constituição de 1988 e entusiasta da redemocratização 
brasileira, que faleceu em um acidente aéreo em 1992, Ulysses Guimarães.

Outro ponto importante apresentado em alguns dos textos alocados no 
quarto capítulo aponta para a lógica histórica do caciquismo e o seu poder nas 
mais diversas regiões do país. O caso ocorrido em 2001, na violação do painel 
de votação do Senado Federal, pelos deputados federais Antônio Carlos Maga-
lhães e José Roberto Arruda. “A violação do painel eletrônico do Senado não 
pode ser considerada um acidente imprevisível. Ao contrário, era perfeitamente 
previsível se levarmos em consideração a metástase que assola o sistema polí-
tico em todos os níveis – nos municípios, estados e na representação federal”. 
(02.05.2001). (TORQUATO, 2002, p. 212).

A terceira parte representa o Futuro, nas perspectivas que Gaudêncio sempre 
busca incutir nos seus pensamentos e reGexões políticas e sociais. Dentro dessa 
parte está o capítulo cinco, explorando o mundo contemporâneo e uma nova 
capacidade de poder observar os fenômenos públicos, políticos e eleitorais.

No texto intitulado Lições da Pátria, Gaudêncio aponta que o respeito pelos 
princípios da Constituição, que deve reger os direitos e deveres dos cidadãos, 
garantem a identidade de um país. 
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O capítulo 6 aponta para uma discussão da Construção de um Novo Pacto 
por um Estado Democrático, onde existem premissas reunidas que sugerem 
pontos fortalecedores do senso democrático integrador. Uma democracia parti-
cipativa e uma reforma política ética e envolvente com a população são pontos 
levantados em momento de rever conceitos e posicionamentos do trabalho da 
entidade.
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A multidisciplinaridade da
Comunicação por Torquato

Daniela Rocha2

“Não é necessário ter todas as qualidades,
mas é indispensável parecer tê-las”.

 Maquiavel

TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação orga-
nizacional e política. São Paulo: Pioneira Jomson Lear-
ning, 2002.

Introdução

Jornalista, marquetólogo, acadêmico, analista, consultor. 
Essas são apenas algumas das inúmeras funções ocupadas 
pelo renomado comunicólogo Gaudêncio Torquato. Autor 
de diversas publicações que versam sobre a comunicação no 
Brasil e no mundo, em 2002 Torquato lança o Tratado de 
Comunicação Organizacional e Política. Nesta publicação, o 
autor reúne conceitos, técnicas, casos, projetos, orientação e 
consultoria em todos os campos da comunicação. Ao lado da 
informação teórica, a obra apresenta um referencial prático 
para a utilização proHssional, tanto na área privada como na 
pública, como também em campanhas eleitorais.
O autor esclarece, logo na introdução da obra, que a mesma 
é resultado de mais de três décadas de trabalhos realizados no 

2. Consultora Política, Mestre em Propaganda Política, Diretora 
Editorial da Rede POLITICOM, jornalista.

2.2
REGO
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campo comunicacional, correlacionando-o às múltiplas facetas passíveis de se-
rem executadas, a Hm de se obter o poder. É importante esclarecer que a publica-
ção mensurada difere-se da maioria existente até aquele momento, uma vez que 
Torquato aborda a multidisciplinaridade da comunicação, levando em conta o 
fundamental papel das ciências sociais, diga-se antropologia, sociologia e psicolo-
gia, áreas que até então eram encaradas como difusas ao campo comunicacional. 

O fato é que as visões multidisciplinares, em intenso processo simbióti-
co, marcam encontro à sombra da grande árvore do poder. Em torno do 
poder, desenvolvem-se as grandes questões que, seguramente, balizam 
motivos e causas dos conGitos vivenciados pelas organizações sociais e 
políticas. O poder é a máquina que movimenta a História. (TORQUA-
TO, 2002, p.18)

A Segmentação dos Ensinamentos Comunicacionais

No primeiro capítulo, Torquato versa sobre o panorama da comunicação 
organizacional e política, mensurando desde os primórdios comunicacionais até 
as mudanças dos formatos de transmissão de mensagens, tomando como base 
a questão conjuntural socioeconômica brasileira, permeando desde a comuni-
cação pela censura, implantada por Getúlio Vargas no Estado Novo através do 
DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), até o marketing exacerba-
do inserido por Fernando Collor de Melo, nas eleições presidenciais de 1989, 
tornando-se um grande precursor das novas formas de se comunicar. 

Para tanto, o autor discorre sobre os efeitos da globalização que estimularam 
o avanço no conceito de cidadania oriundo de uma sociedade civil mais organi-
zada e consciente de direitos e deveres. Além disso, Torquato esclarece as conse-
quências organizacionais com os novos avanços tecnológicos, ocasionando orien-
tações de marketing político em empresas privadas e públicas, a Hm de que as 
análises conjunturais forneçam elementos preponderantes para o mantenimento 
da positiva visibilidade e imagem, objetivada por todas as instituições de poder.

Em seguida, o autor pondera as diferentes formas de comunicação nas orga-
nizações privadas, mensurando desde os entraves nas comunicações administra-
tiva e social, até às artimanhas das comunicações interna e externa. De maneira 
didática, Torquato descortina todos os elementos passíveis de análises, inovando 
até mesmo nos ensinamentos quanto ao gerenciamento de crises, como também 
as estratégias, diretrizes e etapas do planejamento organizacional de comunica-
ção dentro das instituições privadas. Defende o autor:
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A comunicação, em todas as suas formas – cultural, administrativa, social e 
de sistema de informação -, deve funcionar como uma orquestra, na qual me-
tais, cordas e percussões, para tocar uma melodia harmônica, hão de estar em 
completa aHnação. Uma forma inGui na outra. (TORQUATO, 2002, p.34)

Alertando que no jogo de poder é preponderante o conhecimento próprio e 
do adversário, Torquato aponta conselhos e sugestões aos responsáveis empresa-
riais que objetivam obter uma boa estrutura comunicacional junto às diferentes 
formas, já mencionadas. A compreensão dos conceitos básicos de comunicação 
e a atualização constantemente dos proHssionais são apontados como uma das 
chaves de sucesso.

No terceiro capítulo, o autor volta-se aos cuidados na assessoria e consultoria 
de imprensa, área esta que, nos dias atuais, é apontada como a maior emprega-
dora de proHssionais da comunicação. Para tanto, Torquato esmiúça as caracte-
rísticas dos diferentes grupos de comunicação brasileiros, estando entre eles os 
grupos Folha, Estado e Globo. Por serem estes os responsáveis pela propagação 
de mensagens que enaltecem a imagem das empresas, o autor lembra que os 
assessores e consultores de imprensa devem ocupar o papel de articulador, ou 
melhor, de estrategista político empresarial, a Hm de conseguir gerenciar as re-
lações que permeiam o bem estar da instituição empreendedora. Para Torquato 
(2002), esse proHssional:

Precisa saber gerenciar conGitos, trabalhar bem os climas interno e exter-
no, saber fazer planejamento, dominar as áreas clássicas da comunicação 
e possuir compreensão de que, sob o seu comando, deve haver um grupo 
de operadores eHcazes. (p.95) 

No capítulo seguinte, o autor conceitua nome, marca, identidade e imagem, 
retomando as ponderações de Tchakhotine, teórico referencial nessa publicação 
de Torquato. “O símbolo é a representação que evoca, instantaneamente, uma 
ideia ou uma doutrina, o sinal automático que sugestiona as pessoas, integran-
do-as em torno de uma causa” (2002, p.97). Desta forma, o comunicólogo aler-
ta que os proHssionais de comunicação também devem se valer das operações 
nos pontos de venda, a Hm de estimular a integração e o respeito entre os dife-
rentes membros do setor. O autor também mensura a importância do acompa-
nhamento da inovação dos sistemas de informação, ferramenta preponderante 
para produzir “uma radiograHa completa do consumidor”.

Na quinta etapa do livro, Torquato discorre sobre a comunicação na admi-
nistração pública federal, apontando desde a crise da sociedade política, seus 
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entraves e suas justiHcativas, até as funções que devem ser desempenhadas pela 
comunicação nas esferas públicas. O autor aponta como fatores da crise política a 
“tecnodemocracia, a monopolização da informação, o declínio dos parlamentos 
e o arrefecimento das oposições” (p.112) e desnuda as diferentes funções da co-
municação dentro da esfera pública, dentre elas está a comunicação como forma 
de integração interna e como base de cidadania, de integração social e a serviço 
da verdade. Assim, Torquato enaltece a diversidade de utilidades da comuni-
cação, bem aplicada, permeando desde o ajustamento organizacional à função 
estratégica, social, política, educativa e ética desse campo da ciência humana.

Defendendo que “o marketing é importante para informar, integrar a comu-
nidade no espírito de uma administração, preservar sua identidade” e diferindo 
a identidade como “sinônimo de caráter. Já a imagem é aquilo que um gover-
nante pretende passar para a opinião pública”, Torquato fomenta a discussão 
sobre a aplicação do marketing de governos e prefeituras, através da comunica-
ção na administração pública, elencando as ameaças e as oportunidades desse 
campo estratégico.

No capítulo seguinte, o autor mensura o crescimento da comunicação insti-
tucional, dissociando as diferentes vertentes que pairam nos campos da batalha 
externa, do corporativo interno, do formacional e no campo da visibilidade, 
a Hm de que possam ser analisadas separadamente e aglutinadas, através da 
codiHcação de mensagens a serem executadas por meio do departamento de co-
municação. Torquato ressalta que a imagem institucional, construída por meio 
da boa aplicação comunicacional estratégica, requer transmitir um “conjunto 
monolítico, uniforme e inseparável” de ideias e conceitos que empreendem o 
imaginário coletivo do público consumidor/clientes.

Para preservar a homogeneidade dos conceitos e a unidade de pensamen-
to, um sistema de comunicação deve ser integrado e uniforme. SigniHca 
que suas partes precisam estar posicionadas num centro uniHcado de 
geração e irradiação de informação. (TORQUATO, 2002, p.162). 

No oitavo capítulo, o comunicólogo aborda a comunicação e o marketing 
nas campanhas eleitorais, desnudando desde o conceito e os vetores do marke-
ting, até os princípios e as correntes artimanhas estratégicas no planejamento 
eleitoral. Conforme, modestamente, defende o autor, essa parte da publicação 
está voltada à explicitação de um “roteiro básico” para atuar em processos elei-
torais, salientando as diferentes ambientações e elementos presentes na conjun-
tura social analisada. Para tanto, Torquato mensura as motivações do voto e a 
subjetividade deste, imbuída no imaginário dos eleitores, e reitera a necessidade, 
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por parte do proHssional de marketing, em ter clareza do meio ambiente em 
que ocorrerá a disputa eleitoral focando nos novos valores do eleitorado e nas 
novas motivações de voto. A espetacularização da política, as técnicas a serem 
empregadas, o discurso a ser propagado e, principalmente, a importância das 
pesquisas de opinião são esclarecidas.

Em seguida, Torquato dedica-se aos esclarecimentos quanto ao princípio do 
marketing pessoal elencando 30 conceitos-chaves para que os proHssionais con-
sigam construir a imagem pleiteada junto ao público receptor. Entre eles está o 
poder do autoconhecimento e a importância na deHnição de metas e objetivos. 
Assim, o autor defende:

Planejar o sistema de vida, eis a fórmula que pode funcionar para a pes-
soa como a “varinha de condão” do crescimento. Para muita gente, o 
conceito de planejamento é algo abstrato, longínquo, difícil de ser alcan-
çado. Trata-se de um preconceito que precisa ser enfrentado. Planejar é 
simplesmente deHnir rumos, escolher meios e decidir sobre a oportuni-
dade das ações. (TORQUATO, 2002, p.219)

Torquato encerra a publicação abordando o Brasil sociopolítico. Inicia pon-
derando que apesar do voto ser obtido, historicamente, através de estímulo 
emocional, a história da política brasileira aponta que inúmeras mudanças são 
feitas, no transcorrer dos anos, com relação a essa máxima do marketing elei-
toral. Assim, o aumento de racionalidade por parte dos eleitores altera o poder 
da aHrmação de Luís XIV que aHrmara ser a política um “teatro de vedetes”. 
Referindo-se à espetacularização do processo político e eleitoral, tal máxima 
perde força, de forma gradativa, com o passar do tempo, graças à expansão do 
entendimento de cidadania por parte da população. 

Tomando Bobbio como referência, Torquato enaltece que “certos políticos 
brasileiros têm perHs saturados, onde a verdade expressa é bem menor do que o 
tamanho da boca”. Assim, a população eleitoral passa a enxergar as artimanhas 
dos discursos propagados, refutando a veracidade das informações, fomentando 
a transformação gradual das estratégias eleitorais, mais pautadas pela racionali-
dade e pela verdade, e menos pela subjetividade e veracidade dos fatos.

Na nova agenda social, as elites colocam os ouvidos mais perto do povo 
para ouvir o eco de seus gritos. O eixo da motivação para esse triunfo da 
racionalidade, que se conHgura como o alvorecer de um ciclo ético, tem 
sido a percepção de que a Hrmeza do andar de cima depende da solidez 
das estacas do andar de baixo. (TORQUATO, 2002, p.250) 
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Vale ressaltar que no transcorrer de toda a publicação, Torquato insere apên-
dices e termos e conceitos-chaves, no Hnal de cada capítulo, completando ensi-
namentos e entendimentos mensurados anteriormente. Dentre os temas abor-
dados estão a opinião pública, as diretrizes para a elaboração de um roteiro de 
plano de comunicação na administração pública e o marketing político exercido 
por Hitler.

Considerações Finais

Hoje, com mais de 40 anos de experiência no campo comunicacional, Gau-
dêncio Torquato é uma das referências do setor tanto no âmbito proHssional, 
como no acadêmico e editorial. A publicação, datada de 2002, que permeia as 
discussões do presente artigo, é dita como a “enciclopédia” dos proHssionais que 
buscam respostas às diferentes vertentes da comunicação.

De maneira didática e esclarecedora, a publicação transporta ensinamentos 
e apresenta discussões históricas que servem para embasar e prospectar o futuro 
das ações estratégias no campo da comunicação. 

Dentro dessa perspectiva, é importante ressaltar que as mudanças sociais, 
analisadas e interpretadas como diretrizes fundamentais de observação, são rei-
teradas pelo autor, que inova ao inserir ao estudo e aplicação da comunicação, 
ensaios voltados à multidisciplinaridade conjuntural que envolve todas as espe-
ciHcidades das ciências sociais, aí sim, atrelando-as à ordenação e planejamento 
comunicacional, independente da vertente mercadológica.
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Herança da alma política dos sertões

Rose Mara Vidal de Souza1

TORQUATO, Gaudêncio. Meu pai: memórias de um tem-
po. São Paulo: Edição do autor, 2008.

O presente artigo tem como objetivo apresentar ao leitor a 
inGuência política e cultural do patriarca da família Torqua-
to. Do ponto de vista metodológico, o estudo tem por base 
a pesquisa bibliográHca baseada no livro Gaudêncio, meu pai: 
memórias de um tempo, de Francisco Gaudêncio Torquato 
Rego. O texto conclui que a herança política de seu pai ga-
rantiu ao professor Torquato a união entre a prática e a teoria. 
Francisco Gaudêncio Torquato cresceu sob a inGuência mar-
cante da família, sobretudo do pai, Gaudêncio Torquato do 
Rego, que era um coronel da região do Polígono das Secas no 
Rio Grande do Norte. O estereótipo de nordestino a caráter 
era marcante para o patriarca. Sua inGuência foi tamanha, na 
vida do jornalista e consultor político Gaudêncio Torquato, 
que ele escreveu um livro em 2008 sobre a trajetória de seu 
pai e sua relação com a família, sociedade e política da época.

1.  Doutoranda e mestre em Comunicação Social pela Universidade 
Metodista de São Paulo, MBA em Marketing Político pela Uni-
versidade Católica do Tocantins e Jornalista pela Universidade 
Federal do Tocantins. Professora da Universidade Vila Velha. ro-
sevidal@yahoo.com.br.
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O “coronel” nasceu na cidade de Pau dos Ferros, em 12 de fevereiro de 1895, 
na fazenda Carro-Quebrado, Hlho de Joaquim Torquato da Silva Rego e de Joana 
Batista de Souza Rego. Segundo irmão mais velho da prole de 7 irmãos do primeiro 
casamento do seu pai e irmão de mais 15 Hlhos do segundo enlace matrimonial do 
patriarca potiguar, totalizando 22 Hlhos. Coincidência ou não o jovem Gaudêncio 
Torquato também teve 22 Hlhos. Sendo 11 com a primeira mulher, Maria Alves de 
Figueiredo, dona Nia, e mais 11 com Francisca Nunes Torquato, dona Chiquita.

O coronel iniciou sua vida adulta aos 20 anos, quando chegou a cidade 
de Luís Gomes, em 1915. Levado por seu padrinho Martiniano José Queirós, 
que era um dos maiores latifundiários da região. Como incentivo presenteou 
o aHlhado com um salário pomposo por mês viabilizando assim que o jovem 
iniciasse sua carreira proHssional.

Ali, em Luís Gomes o velho Gaudêncio se tornou um exímio comerciante, 
agricultor e pecuarista. No livro, Torquato narra que o pai possui dois armazéns: 
um com gigantescos caixões de madeira para guardar farinha e goma; outro com 
silos de aço para estocar grãos e guardar algodão. O comércio era favorecido 
pela vocação agropecuária da época e da região. Nas décadas de 1950 e 1960 
era ciclo da cultura algodoeira. “Campos de algodão Goresciam nas quebradas 
da serra e no sertão, exibindo uma camada de névoa branca nas roças dos sítios 
e fazendas. Era um espetáculo bom de ver: pessoas colhendo outro branco” 
(TORQUATO, 2008, p.22).

A cidade sofreu mudanças na vocação agrícola diversas vezes até chegar a 
cultura de subsistência, e um roçado aqui e outro acolá deHniam a Hsionomia 
da cidade. Fato este compartilhado por várias cidades Brasil afora.

Segundo Torquato (2008, p.91), era respeitoso vê-lo dentro da autoridade 
litúrgica de um terno em plena região tropical. Ao ler este trecho nos remetemos 
aos folhetins que retratam este estereótipo nordestino. Jorge Amado nas suas 
obras desenha bem esse Hgurino, paletó branco ou bege é o traje oHcial dos co-
ronéis. O que era também muito normal na época do império no Brasil, utilizar 
roupas “copiadas” de outras culturas para parecer importante. Quem assistiu o 
Hlme Carlota Joaquina lembra das roupas pesadas, com tecidos grossos trazidos 
de Paris e utilizadas pela nobreza brasileira embaixo de um sol de 30 graus. Ou 
mesmo nos dias atuais os executivos se submetem a usar terno e gravata em 
regiões e/ou dias menos favoráveis a este tipo de vestimenta. 

Outra lembrança de Torquato é que seu pai costumava trazê-lo sobre o an-
tebraço, jeito comum no Norte/Nordeste do Brasil. E para os rebentos era prio-
rizada a educação, dando condições (por exemplo, estudar em outras cidades), 
mas exigia-se retorno. A cada Hlho, cobrava-se o esforço compatível aos recursos 
propiciados. Anotava num caderno as contas de cada Hlho. 
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A inGuência política dos Rego na região era antiga e expandiu-se a cada 
geração. O pai chegou a ser prefeito de Luís Gomes e três irmãos do jornalista, 
simultaneamente, tornam-se deputados, além dos netos serem prefeitos, vere-
adores e deputados. A infância e a adolescência de Gaudêncio Torquato foram 
marcadas pela vivência política, numa época de relações radicais. A família era 
ligada à União Democrática Nacional (UDN), partido que nasceu em 1945 da 
luta contra o Estado Novo de Getúlio Vargas e aglutinava elementos aparente-
mente díspares.

Rotineiramente o velho Gaudêncio contava histórias das grandes persona-
lidades da época, a partir de Getúlio Vargas. Citava políticos inGuentes que 
eram do seu metier social como Milton Campos, Magalhães Pinto, Juscelino 
Kubitschek, entre outros. 

Outro ponto comum nas conversas era sobre a Coluna Prestes quando in-
vadiu Luís Gomes.

O calendário marcava: 5 de fevereiro de 1926, 8:10 horas. O Estado-
-Maior Revolucionário era composto por Luís Carlos Prestes, Miguel 
Costa, Cordeiro de Farias, Siqueira Campos, Djalma Dutra, João Alber-
to e Ari Salgado. Curioso, sem temor, Hcou ali esperando o que iria acon-
tecer. Contava, com graça, o episódio em que se aproximou de Prestes, 
em Luís Gomes, para ouvir a conversa entre o comandante e Cordeiro 
Farias. ‘O jovem quer alguma coisa?’ indagou Prestes. Ao ouvir a repri-
menda, escapuliu de Hninho. (TORQUATO, 2008, p.31).

Para comprovar o fato, o patriarca mostrava o documento que registrava 
o conHsco feito em seu armazém pelo tenente coronel Djalma Dutra, que re-
quisitou tecidos, principalmente brim na cor cáqui para fardamento, chapéus, 
sapatos e peças de tecido vermelho para confecção de lenços. Os estabelecimen-
tos que se negavam a atender o front e fechavam as portas eram arrombados. 
Gaudêncio, além de ceder produtos, chegou a ser preso por Siqueira Campos, 
só sendo liberado após pagar alta quantia para ser solto. Quanto aos prejuízos 
dados pela coluna Prestes, o próprio Carlos Prestes prometeu pagar e documen-
tou a promessa, no entanto, nunca o velho Gaudêncio viu a cor do dinheiro.

Arena Política

O patriarca dos Torquatos deHnitivamente tinha alma política. Ele valoriza-
va a disputa do voto a voto, feita nos comícios e na persuasão de cada um dos 
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eleitores em cada vila, sítio, fazenda ou cidade. Se ganhasse o pleito então era 
motivo para vários dias de festa. O livro retrata também os velhos favores po-
líticos de campanhas, exempliHcando na própria família, com seu irmão Jader:

O mano vestiu a camisa de Dinarte na campanha ao governo do Estado. 
Foi um bravo guerreiro. Eleito Dinarte Mariz, Jader foi ao Palácio do 
Potengi.
- Governador, cadê a minha nomeação como Hscal de renda?
Tranquilo, jeitoso, Dinarte promete:
- Calma, Jader, vou fazer uma viagem de alguns dias. Na volta, tenha 
certeza que farei a nomeação.
Jader não perde a oportunidade:
- Governador, não sei não. Hoje em dia, vendo tanto desastre de avião, 
vai que o seu avião também cai e eu Hco sem nada. Homem, faça logo 
a nomeação.
O governador não resistiu ao argumento. Deu uma boa risada, chamou 
o assessor e ordenou fazer a nomeação de Jader Torquato do Rego como 
Fiscal de Rendas do Estado do Rio Grande do Norte.” (TORQUATO, 
2008, p.51)

Jader deixou o curso de Direito e se tornou chefe de um grupo político em Luís 
Gomes. Após alguns anos ele decidiu terminar o curso e formou-se em Direito.

ProHssão esta escolhida por vários outros rebentos do velho Gaudêncio. Fa-
zendo um parêntese na formação do autor do livro, ele conta que certa vez esta-
va brincando de rezar missa embaixo da mesa; sua mãe, dona Chiquita, que era 
beata assumida não teve dúvidas e conHrmou a vocação do pequeno Torquato, 
então com 7 anos, a ser o sacerdote da família. Mais tarde o pequeno foi para o 
seminário, mas não seguiu e foi fazer jornalismo.

Tradição

Gaudêncio, líder local em um ambiente no qual o clientelismo era a moeda 
da liderança política. Essa concepção foi incorporada, anos mais tarde, no livro 
de Francisco Gaudêncio Torquato, autor da biograHa do pai. No seu livro Ma-
rketing político e governamental: um roteiro para campanhas políticas (1985) ele 
foca as campanhas em pequenas cidades do interior.

O interesse do pai por acompanhar a cena política nacional, mesmo estando 
em Luís Gomes tão distante do centro dos acontecimentos, aplacava-se com a 
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leitura dos jornais vindos de Recife – invariavelmente atrasados. Era o menino 
Gaudêncio Torquato quem ia até o correio da região buscar a pilha de exempla-
res do Jornal do Commercio acumulados.

O entendimento completo do papel do pai na trajetória veio com a maturi-
dade. Gaudêncio Torquato lamenta o fato de só ter começado a descobri-lo na 
totalidade pouco antes de sua morte. Em 22 de fevereiro de 1981 Gaudêncio 
Torquato Rego faleceu de infarto, aos 86 anos.
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1. Fonte: currículo Lattes de Francisco Gaudêncio Torquato do 
Rego, consultado em jan.2014.

2.2
REGO
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Incentivadora pertinaz

Virgínia Salomão1

Ana Paula Ladeira Costa2 

O renome e pioneirismo de Anamaria Fadul na pesquisa bra-
sileira em comunicação são, sem dúvida, condições de parti-
da a qualquer apresentação que dela se pretenda fazer. Men-
tora e fundadora da INTERCOM, Fadul é referência nos 
estudos de telenovela, dos grupos de mídia e dos processos 
de internacionalização e regionalização da mídia brasileira. 
Também estão presentes em seu horizonte investigações so-
bre novas tecnologias da comunicação, reGexões e propostas 
de desenvolvimento de uma taxonomia adequada ao campo 
comunicacional e, respectivamente, as de cunho epistemoló-
gico. São vários os desdobramentos destas linhas de pesquisa 
que, como bem disse Marques de Melo, Anamaria adotou 
efetiva e afetivamente em seu percurso acadêmico. 

1.  Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo, onde recebeu orientação da prof. Dra. Anamaria 
Fadul e do prof. Dr. José Marques de Melo na tese Mídia, Cultura 
e Desenvolvimento: Estudo Comparado de Revistas Regionais.

2.  Doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal Flu-
minense. Mestre em Processos Comunicacionais pela Universi-
dade Metodista de São Paulo, onde recebeu orientação da prof. 
Dra. Anamaria Fadul no trabalho Fluxo internacional de ficção: a 
telenovela brasileira na Bolívia.

3.2
FADUL
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Embora esta trajetória já tenha seu registro em duas obras a ela dedicadas3, al-
guns de seus muitos ex-orientandos reúnem-se no presente capítulo para atualizar, 
e assim homenagear, Fadul e sua contribuição intelectual. O intuito é, ao mesmo 
tempo, compilar, embora de forma sucinta, sua participação na consolidação das 
ciências da comunicação no Brasil, e oferecer um retrato das principais projeções 
de seu pensamento em pesquisas desenvolvidas em diversas partes do País.

Seu perHl biográHco é aos poucos desvendado ao longo de cada um dos 7 
textos resenhados nesta seção, mostrando a visão peculiar dos autores, autênti-
cos discípulos de seu idealismo, seja reGetido no rigor cientíHco e metodológico, 
seja na escolha das temáticas. O apreço característico desta Hlósofa pelo campo 
da comunicação é visível na adoção de suas postulações por cada um destes 
jovens pesquisadores. 

Incentivadora pertinaz da postura empírica, Fadul acabou produzindo, em 
pareceria com seus orientandos, trabalhos cartográHcos, únicos, em cada um 
dos objetos de pesquisa que abraçou desde o início de sua vida proHssional. 
Inimiga do ensaísmo, a despeito de sua formação primeva em HlosoHa, Fadul 
construiu um pensamento original e corajoso diante dos fenômenos comunica-
cionais que optou por enfocar. Sua perspectiva pós-frankfurtiana, francamente 
assumida, tem recolocado no centro das investigações cientíHcas a mídia, como 
ela se apresenta na sociedade brasileira. Tanto que os estudos sobre a Hcção se-
riada e a televisão, como mediadoras da cultura brasileira, no começo dos anos 
1990, redundam na fundação do Núcleo de Pesquisa de Telenovela, junto a 
ECA-USP, em 1992, a partir de sua iniciativa, quando muitos intelectuais ainda 
repudiavam a pertinência deste tema. O NPTN, ainda hoje em funcionamen-
to, entretanto, repercutiu internacionalmente, inGuindo de maneira especial na 
inserção mundial da pesquisa brasileira. 

Seu papel de porta-voz do potencial cientíHco nacional é mais uma das ca-
racterísticas de sua personalidade, testemunhada por seus pares, por sua intensa 
participação nas principais entidades forâneas de fomento à pesquisa em comu-
nicação, na América Latina, Comunidade Europeia e nos Estados Unidos. 

Mesmo não pretendendo protagonizar o intercâmbio incessante de ideias 
que patrocinou, Fadul é também reconhecida por ter trazido ao país ilustres 

3.  MOREIRA, Sonia Virgínia. (org). Uma !lósofa em campo na Comunicação: indús-
tria, geograHas e crítica de mídia na produção de Anamaria Fadul. SP: Intercom, 2013.

 ASSIS, Francisco de. MARQUES DE MELO, J. (orgs.) Valquírias Midiáticas – 
Saga de 7 Amazonas, ícones da vanguarda brasileira no campo acadêmico da comuni-
cação. SP: Arte e Ciência, 2010.
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pesquisadores estrangeiros, como Jesús Martín-Barbero, Vilém Flusser, Roman 
Pelinsky, Marike Finlay e Willian Melody, Philip Schlesinger, Giuseppe Riche-
ri, Rafael Roncagliolo, Jean Claude Quiniou, Javier Esteinou Madrid, Adriano 
Duarte Rodrigues, entre outros. Consciente da importância que a dimensão 
cultural deve tomar nos debates sobre a comunicação, sempre postulou a ne-
cessidade de construírem-se novos modelos analíticos para o fenômeno. Sua 
postura alavancou a superação do modelo funcionalista, que por tempos predo-
minou no Brasil. Como também aproximou as indústrias criativas ao mundo 
acadêmico, visto que ao longo de sua atuação docente, Anamaria Fadul sempre 
trouxe para a mesa de debates representantes do setor, levando assim a discussão 
para além dos tradicionais limites dos especialistas.

Não obstante todo este investimento pessoal na troca de saberes conexos, 
Fadul é defensora aguerrida da autonomia do campo da comunicação e sua 
batalha, ainda em andamento, reGete-se em sua convicção de que os estudos 
comparativos são indispensáveis para tanto.

Os textos selecionados nesta seção procuram espelhar a amplitude de al-
guns dos caminhos trilhados pela autora, abarcando suas preocupações teóricas, 
desde o início de seu ingresso no campo das ciências comunicacionais, campo 
onde, aHnal, assenta suas raízes, a vicejarem de contínuo. 
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Pesquisa e documentação sobre a
telenovela nos anos 1990

Ana Paula Silva Ladeira Costa1

FADUL, Anamaria. (ed.). Serial !ction in TV: the latin 
american telenovelas with an annotated bibliography of bra-
zilian telenovelas. São Paulo: Núcleo de Pesquisa de Teleno-
velas, ECA-USP, 1992. 

Introdução

A telenovela é um gênero latino-americano por excelência, 
produto cultural de forte penetração e importante vetor de 
internacionalização das principais emissoras da região. Tra-
zendo para a TV o sucesso da predecessora radionovela, não 
demorou para que fosse incorporada ao cotidiano familiar no 
Brasil ou nos outros países da América Latina. Contudo, o 
êxito alcançado por este gênero em nosso país não reGetiu nas 
pesquisas cientíHcas ao longo de décadas posteriores. Embora 
em 1951 tenha ocorrido a transmissão da primeira telenovela 

1.  Doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal Flu-
minense. Mestre em Processos Comunicacionais pela Universi-
dade Metodista de São Paulo, onde recebeu orientação da prof. 
Dra. Anamaria Fadul no trabalho “Fluxo internacional de Hcção: 
a telenovela brasileira na Bolívia”.

3.2
FADUL
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brasileira, com a estreia de Sua vida me pertence, e que em 1961 as principais 
emissoras já apostassem no formato de exibição diária, somente em 1974 foi 
publicada a primeira pesquisa relativa a este gênero2 (MALCHER, 2002). Isto 
evidenciaria, portanto, um atraso das universidades em acompanhar determina-
dos fenômenos da comunicação de massa e especialmente relativos à telenovela, 
frequentemente olhada com preconceito pelos estudiosos.

Segundo levantamento realizado por Maria Ataíde Malcher (2002), a década 
de 1970 registrou somente seis dissertações relativas à telenovela no Brasil. O 
fato de as primeiras telenovelas brasileiras terem sido exportadas justamente 
nesta década conHrma, ainda mais, o descompasso existente entre a pesquisa 
cientíHca e a televisão brasileira. 

Por outro lado, o levantamento de Malcher mostra que 22 trabalhos foram 
realizados na década de 1980, entre teses, dissertações e trabalho de conclusão 
de curso. Também se destacam, nesta década, publicações de livros como Me-
mória da telenovela brasileira, de Ismael Fernandes; A leitura social da novela das 
oito, de Ondina Fachel Leal; As telenovelas da Globo: produção e exportação, de 
José Marques de Melo e Telenovela: história e produção, de Renato Ortiz, Silvia 
Helena Simões Borelli e José Mário Ortiz Ramos. Paralelamente, alguns inves-
tigadores estrangeiros começavam a estudar os impactos deste gênero midiático 
na sociedade brasileira, a exemplo da pesquisa dos belgas Michele e Armand 
Mattelart intitulada O carnaval das imagens: a ficção na TV, e da tese de dou-
torado de Jomas Tufte, Living with the rubbish, publicada em 1990 na Ingla-
terra. O cenário da época já favorecia, então, a aglutinação de pesquisadores 
voltados para o debate deste tema e importantes publicações ganhavam relevo. 
Isto indicaria, então, o começo de uma etapa, de valorização da telenovela en-
quanto objeto de estudo.

Respondendo a este crescente interesse da academia pela telenovela, Anama-
ria Fadul funda, em 1992, o Núcleo de Pesquisas de Telenovela, na Escola de 
Comunicação e Artes, na USP. O objetivo, naquele momento, era de incentivar a 
produção de pesquisas sobre a telenovela no Brasil e criar um acervo com pesqui-
sas, fotos e arquivos audiovisuais referentes a este importante gênero televisivo.

Em agosto do mesmo ano, a realização da 18ª Conference of !e International 
Association for Mass Communication Research, IAMCR, e do I Congresso Latino-
-Americano de Investigadores de la Comunicación, Alaic, em São Paulo, reuniria 
pesquisadores voltados especialmente para o debate sobre a telenovela.

2.  Trata-se da pesquisa de Sônia M. P. de Barros realizada na USP, Imitação da vida: pes-
quisa exploratória sobre a telenovela no Brasil. 
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Já no ano seguinte, em 1993, Anamaria Fadul publicava o primeiro livro 
com pesquisas sobre telenovela, um compilado de trabalhos apresentados nessas 
duas conferências. A obra trilíngue, intitulada Serial fiction in TV: the Latin 
American telenovelas, with an annotated bibliography of Brazilian telenovelas re-
úne importantes autores do México, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Peru, 
trazendo ao leitor o contato com abordagens diferenciadas. Este trabalho busca, 
a partir de agora, indicar as principais contribuições das pesquisas apresentadas 
nesta obra organizada por Anamaria Fadul, dentro do contexto já exposto. 

Características Gerais da Obra

As pesquisas publicadas no livro encontram-se agrupadas em três eixos te-
máticos, os quais abordam as características especíHcas do gênero, as questões 
relativas à recepção e as aproximações entre o entretenimento e a educação na 
telenovela. Por Hm, está disponibilizado um amplo levantamento bibliográHco 
no qual Anamaria Fadul atuou diretamente, em conjunto com outros pesquisa-
dores do Núcleo de Pesquisa de Telenovelas e com a colaboração do Serviço de 
Biblioteca e Documentação, ambos da ECA-USP. 

Através das escolhas metodológicas e das perspectivas teóricas dos textos apre-
sentados, observa-se um esboço das características que teriam as atuais pesquisas 
em telenovela. Naquele momento, já existia uma ênfase nos estudos qualitativos e 
empíricos de recepção. Neste sentido, foram reunidas quatro pesquisas valorizan-
do a experiência individual e a competência cultural dos telespectadores. 

A pesquisa realizada por Marília Sluyter-Beltrão, por exemplo, dedicou-se 
a observar como a telenovela Que rei sou eu? era interpretada pelos moradores 
da comunidade de Sapé, no nordeste brasileiro. Entre outras coisas, a autora 
observou que seus entrevistados relacionavam aquilo que acontecia na telenove-
la às suas próprias experiências pessoais. A pesquisadora mexicana Ana Bertha 
Uribe Alvarado também privilegiou o âmbito da recepção e propôs um estudo 
etnográHco para compreender a relação entre a telenovela e a vida familiar. Por 
sua vez, a também mexicana Olga Bustos Romero observou a audiência através 
de uma metodologia quantitativa. Segundo a pesquisadora, não existe uma au-
diência homogeneizada, já que o processo de recepção é mediado por variáveis 
como gênero, classe e geração. Já a pesquisa de Jomas Tufte incluiu trabalho 
etnográHco no Brasil para compreender quais os usos que as mulheres faziam do 
conteúdo da telenovela Rainha da Sucata. 

Com relação às pesquisas focadas na discussão da telenovela enquanto gê-
nero, veriHca-se a tentativa de diferenciar as linguagens que este tipo de pro-
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grama televisivo adquire em cada país estudado. Neste sentido, Martha Maria 
Klagsbrunn buscou analisar a telenovela brasileira e suas relações com a história 
cultural, social e tecnológica do país, além de compará-la com outras formas 
de Hcção televisiva seriada. Por sua vez, Nora Mazziotti expôs as especiHcida-
des deste gênero latino-americano em países como Brasil, Argentina, México e 
Colômbia. Ao mesmo tempo, reconheceu que as principais aproximações exis-
tentes nas diversas manifestações da telenovela na América Latina se referiam ao 
sucesso de público e ao seu destaque nas grades de programação. As telenovelas 
peruanas foram observadas nas pesquisas de Maria Teresa Quiroz e de Henry 
Geddes-Gonzales, que superaram a visão de que a telenovela seria um produto 
cultural alienante. Quiroz sugeriu a utilização de outras matrizes teóricas no 
estudo deste gênero e Geddes-Gonzales, por seu turno, ofereceu um panorama 
histórico mostrando os gêneros da televisão peruana e as características que a 
telenovela adquiriu naquele país ao longo dos anos, apontando, inclusive, a 
inGuência exercida pela telenovela brasileira. 

Por Hm, a abordagem sobre entretenimento e educação é discutida nos ar-
tigos de Emile McAnany e de Arvind Singhal, Everett Rogers e Willian Bro-
wn. No primeiro trabalho, o autor ressalta a necessidade de se compreender 
a capacidade que a telenovela possui de gerar mudança de comportamento, 
inclusive de alterar as taxas de crescimento populacional. Assim, McAnany 
sugere algumas abordagens para a pesquisa sobre telenovela, como o estudo 
do desenvolvimento da audiência, da historicidade do gênero, das mudanças 
demográHcas, das questões institucionais e econômicas, entre outras. Já o ar-
tigo de Arving Singhal, Everett Rogers e Willian Brown estuda as telenovelas 
de entretenimento-educação e busca identiHcar as condições necessárias para a 
implementação desta ferramenta em países como Índia ou Quênia. Partindo 
de uma questão chave, que são os altos índices de audiência obtidos por estas 
produções nos países em desenvolvimento, eles buscam expor as possibilidades 
de seu uso enquanto ferramenta educacional. Para tanto, os autores partiram 
da análise das telenovelas do mexicano Miguel Sabido, que já havia criado 11 
telenovelas abordando temáticas sociais. 

Com relação à bibliograHa anotada, que foi organizada por Anamaria Fadul, 
foram contabilizadas 164 obras, incluindo referências a textos nacionais e inter-
nacionais. Encontram-se, aí, livros (adaptações literárias, biograHas e ensaios), 
capítulos de livros, revistas especializadas, teses e dissertações, acompanhadas 
de um resumo da obra e das palavras-chave. Posteriormente, estão disponibili-
zados um índice remissivo de autores, um índice temático e um de telenovelas, 
facilitando ainda mais a consulta às informações. Anamaria Fadul ressalta que 
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essa bibliograHa tem quatro objetivos básicos: servir como um instru-
mento de referência; sugerir matérias para pesquisa ou leitura; permitir 
o aprofundamento da pesquisa sobre a telenovela no Brasil, um dos mais 
importantes produtos da cultura brasileira nos últimos 20 anos; e, Hnal-
mente, permitir ao pesquisador brasileiro e estrangeiro o acesso rápido a 
uma documentação que se encontra dispersa nas Bibliotecas Universitá-
rias e Centros de Pesquisa. (FADUL, 1993, p.12)

Vale lembrar que no contexto desta publicação ainda não existiam as facili-
dades proporcionadas pela Internet, que hoje permite o acesso do pesquisador 
a obras de outros países com bastante facilidade, além da consulta às bases de 
dados de bibliotecas públicas.

Principais Contribuições da Obra

Sem dúvidas, a obra aqui analisada é uma publicação pioneira no estudo das 
telenovelas. VeriHca-se, através do levantamento bibliográHco apresentado, que 
até então inexistiam livros que agregassem pesquisas de origens e abordagens tão 
diversas, capazes de oferecer um amplo panorama sobre este gênero televisivo 
na América Latina e ao mesmo tempo discutir suas especiHcidades nos diversos 
países da região. 

Outra importante característica do livro é a de conseguir reunir importantes 
pesquisadores que ainda hoje se vêm envolvidos com as questões da telenovela 
ou cujos estudos obtiveram grande repercussão, dos quais se destacam especial-
mente Nora Mazziotti, Maria Teresa Quiroz, Jomas Tufte, Ana Bertha Uribe 
Alvarado, Emile McAnany e Everett M. Rogers.

Na publicação, Anamaria Fadul ressalta várias convergências e divergências 
entre os textos apresentados, mostrando que a diversidade de vozes resultou em 
metodologias e abordagens teóricas diferentes. Por outro lado, a autora lembra 
que os textos publicados têm como ponto em comum o fato de superarem a vi-
são puramente ideológica da telenovela, que enfatizava o caráter mercadológico 
e de manipulação. Algumas mudanças nas perspectivas apresentas podem ser 
notadas nos dias de hoje: se, naquele momento, o foco no estudo da recepção 
ainda estava prioritariamente voltado para a mulher, hoje as abordagens tam-
bém incluem a audiência masculina. 

A obra serviu para disponibilizar investigações num período em que os estudos 
sobre a telenovela eram ainda relativamente escassos no país. Neste sentido, o le-
vantamento bibliográHco contribuiu para viabilizar novas pesquisas sobre o tema:
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Essa bibliograHa é um trabalho pioneiro no Brasil e no exterior, pois permite 
uma reGexão sobre o sentido e o signiHcado da produção teórica sobre a tele-
novela brasileira. Por outro lado, proporcionará ao pesquisador não somente 
uma grande economia de tempo, mas também uma melhoria da qualidade 
da pesquisa sobre telenovela brasileira, pois se coloca ao seu alcance um gran-
de número de Livros, Capítulos de Livros, Revistas Especializadas, Teses de 
Doutorado e Dissertações de Mestrado. (FADUL, 1993, p.12).

O período seguinte ao da publicação do livro foi marcado especialmente 
pela multiplicação da pesquisa sobre telenovela no Brasil. Segundo Maria Ata-
íde Malcher (2002), houve um aumento considerável no número de pesquisas 
a partir da década de 1990. Entre 1990 e 1995, foram realizadas 45 pesquisas 
sobre telenovela nas universidades brasileiras. No quinquênio seguinte, foram 
produzidos 53 trabalhos, comprovando a ascendente produção de pesquisas 
cientíHcas sobre este tema. Sem dúvidas, este aumento se deve às iniciativas 
pioneiras às quais Anamaria Fadul esteve diretamente ligada: a fundação do 
Núcleo de Pesquisa em Telenovela, em 1992, e do Grupo de Trabalhos do IN-
TERCOM em Ficção Seriada, em 1993. 

A obra Serial Fiction in TV: the Latin American telenovelas serviu, portanto, 
para socializar e para sedimentar a pesquisa sobre a telenovela em nosso país. 
O levantamento bibliográHco realizado pela autora nos primeiros anos de exis-
tência do Núcleo e publicado no livro aqui analisado serviram para alavancar 
novas iniciativas de montagem de acervo e de atualização da base de dados, que 
hoje estão disponíveis para a pesquisa de investigadores brasileiros e do exterior.

Referências

BACCEGA, Maria Aparecida. Núcleo de Pesquisa de Telenovela – USP. PCLA, 
vol.1, n.2, jan-mar/2000. Disponível em: <http://www2.metodista.br/unesco/
PCLA/revista2/projetos2-2.htm>. Acesso em 24 nov. 2013.

FADUL, Anamaria. (ed.). Serial !ction in TV: the latin american telenovelas 
with an annotated bibliography of brazilian telenovelas. São Paulo: Núcleo de 
Pesquisa de Telenovelas, ECA-USP, 1992. 

LIMA, Solange Martins Couceiro de. MOTTER, Maria Lourdes. MALCHER, 
Maria Ataíde. A telenovela e o Brasil: relatos de uma experiência acadêmica. Re-
vista Brasileira de Ciências da Comunicação, vol. XXIII, n.1. jan-jun. 2000. 
p.118- 136.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   266 15/10/14   21:33



267A!"#"$%" F"&'(

LOBO, Narciso Júlio Freire. MALCHER, Maria Ataíde. Ficção televisiva se-
riada: um olhar sobre a produção acadêmica. XXVIII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. INTERCOM: Rio de Janeiro, 2005. Disponível 
em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1558-1.
pdf>. Acesso em 18 nov. 2013. 

MALCHER, Maria Ataíde. Telenovela: um olhar sobre a produção acadêmi-
ca. Novos Olhares, n.10, 2002. p.42-49. Disponível em: <http://www.revistas.
univerciencia.org/index.php/novosolhares/article/viewFile/8466/7799>. Aces-
so em 18 nov. 2013.

MOTTER, Maria Lourdes et al. Ficção televisiva seriada: cinco anos de história 
e produção (1993 a 1997). In: Anais do XX Congresso de Ciências da Comu-
nicação. INTERCOM: Santos, 1997.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   267 15/10/14   21:33



FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   268 15/10/14   21:33



269A!"#"$%" F"&'(

Estudo sobre a internacionalização da 
mídia brasileira

Eula Dantas Taveira Cabral1

FADUL, Anamaria. A internacionalização dos grupos de mí-
dia no Brasil nos anos 90. Comunicação & Sociedade. São 
Bernardo do Campo: UMESP, nº 29, p. 67-76, 1998.

A internacionalização da mídia é um tema de grande rele-
vância quando se trata de analisar e conhecer as estratégias 
dos conglomerados midiáticos. Pesquisadores de vários países 
trabalham com a temática a partir de estudos na área de Eco-
nomia Política da Comunicação. No Brasil, uma das grandes 
estudiosas é Anamaria Fadul.
Na Revista Comunicação & Sociedade 29, Anamaria Fadul 
apresenta bases para se compreender como se dá o processo 
no Brasil. Fadul leva em consideração os estudos sobre comu-
nicação internacional, Guxos comunicacionais, internaciona-
lização dos grupos de mídia e os processos de globalização, 
concentração, diversiHcação e desregulamentação.
Para falar sobre a temática, Anamaria Fadul (1998) trabalha 
com as pesquisas de Marcial Murciano; John Jompson; Ar-
mand Mattelart; Annabelle Sreberny-Mohammadi; Herman 
e McChesney; Paul Vogt; Jay G. Blumler, Jack McLeod e 
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Karl Eril Rosengreen; John Martin e Anju Grover Chaudhary; Karl Nordes-
treng e Tapio Varis; Eleazar Diaz Rangel; Fernando Reyes Matta; Gregorio Sel-
ser e Rafael Roncagliolo; Raquel Salinas; Enrique Bustamante; Herbert Schiller; 
Joseph Straubhaar; Everett Rogers e Lídia Antola. 

Entendendo a Internacionalização Midiática

O conceito de internacionalização se pauta dentro da área de Comunicação 
Internacional, deHnida por Robert Fortner (1993) como “comunicação trans-
nacional com Guxos de informações entre fronteiras”. Ou seja, vai-se além dos 
limites territoriais entre os países, onde os mais desenvolvidos podem enviar 
informações para os que estão em desenvolvimento (Guxos) ou vice versa (con-
traGuxos). Seu objetivo, conforme Marcial Murciano (1992), visa conhecer as 
múltiplas funções dos meios de comunicação de massa: políticas, econômicas e 
culturais no marco internacional. 

Anamaria Fadul (1998) trabalha com alguns conceitos chaves e básicos na 
análise sobre a área de Comunicação Internacional, como imperialismo cultu-
ral, a partir dos estudos de Herbert Schiller (1978) que veriHca a dominação 
norte-americana nas áreas de informação e comunicação. Além do conceito 
de contraGuxo da comunicação, estudado por Herman e Mcchesney (1997); 
Straubhaar (1983); Rogers e Antola (1988).

Fadul chama a atenção para a retrospectiva histórica dos meios de comu-
nicação, agências internacionais de notícias, propagandas e uso dos veículos 
comunicacionais nas 1ª e 2ª Guerras Mundiais e na Guerra Fria até à queda 
do muro de Berlim. Nas universidades, destaca que o campo se institucionaliza 
nos 50, do século passado, nos Estados Unidos. Na Europa passa a ser analisada 
na década de 80 com as mudanças no sistema de comunicação, quando se dá o 
processo de internacionalização dos grupos de mídia. É importante destacar que 
nos estudos de Mattelart (1994) são analisados os conGitos armados, considera-
dos fundamentais no desenvolvimento da comunicação internacional.

A partir das pesquisas de Annabelle Sreberny-Mohammadi (1996), Fadul 
(1998) veriHca que a área de Comunicação Internacional pode ser vista “em cri-
se”, uma vez que os fenômenos podem ser locais, nacionais e/ou internacionais. 
Tendo como base Corcoran (1998), questiona-se até que ponto o conceito de 
globalização cultural suplanta o de imperialismo cultural. 

Para Fadul (1998), no processo de globalização deve se levar em considera-
ção a economia e a mídia, chegando-se aos estudos dos Guxos de programação 
e informações internacionais, uma vez que as novas tecnologias de informação, 
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telecomunicações e radiodifusão têm grande inGuência. Aponta nas pesquisas 
de Herman e McChesney (1997) a reestruturação das indústrias de mídia na-
cionais e o mercado de mídia comercial global nos anos 80, do século XX.

Chama a atenção para o fato que o estudo sobre Guxo internacional da infor-
mação e de comunicação é central na pesquisa sobre a Comunicação Internacio-
nal. Ao se observar que o trabalho, inGuência e monopólio das agências interna-
cionais de notícias dos Estados Unidos e Europa eram em prol da distribuição 
para o mundo de notícias de interesse dos países do Primeiro Mundo resulta-se 
no conGito entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, levando ao Relató-
rio McBride. Análises que podem ser vistas em obras como as de Eleazar Diaz 
Rangel (1967); Karl Nordestreng e Tapio Varis (1979); Fernando Reyes Matta 
(1980); Gregorio Selser e Rafael Roncagliolo (1979); Raquel Salinas (1984) e 
nas pesquisas da UNESCO e do Instituto Latino-Americano de Estudos Trans-
nacionais (Ilet).

Anamaria Fadul (1998) aponta três principais problemas contemporâneos 
da área de Comunicação Internacional. O primeiro está relacionado com o Gu-
xo de notícias, agências internacionais norte-americanas e europeias, além do 
Guxo de programas de televisão que ganham importância com a desregulamen-
tação e privatização das televisões dos países europeus e com as novas tecnolo-
gias de informação que aceleraram os Guxos de dados transfronteiras.

O segundo problema levantado por Anamaria Fadul é o processo de des-
regulamentação e privatização das empresas televisivas, principalmente as eu-
ropeias nos anos 80, do século XX, que passaram de sistema público para um 
misto (público-privado) e das telecomunicações, com a privatização da British 
Telecom em 1987. 

No caso da América Latina, observa que o modelo radiotelevisivo sempre foi 
misto, com predominância do setor comercial, levando aos processos de con-
centração e diversiHcação que ocorriam desde os anos 80, impulsionados com 
a desregulamentação da TV por assinatura e das telecomunicações. Chega-se, 
assim, ao surgimento dos grandes conglomerados multimídias que passaram a 
produzir e distribuir seus produtos em uma escala planetária.

O terceiro problema levantado por Fadul (1998) é uma série de mudanças, 
a partir dos anos 90, na economia mundial, nas relações internacionais e nas 
tecnologias de informação, radiodifusão e telecomunicação. É a partir desse 
momento que entram em ação os processos de globalização, concentração, di-
versiHcação e desregulamentação, conforme aponta John Jompson (1995).

Anamaria Fadul (1998) chama a atenção para o fato que o processo de globa-
lização econômica se acelera com o Hm da Guerra Fria, quando se dá a integração 
dos mercados Hnanceiros e o surgimento das novas tecnologias de informática e 
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de telecomunicação. Além disso, com a aceleração do processo de regionalização 
dos mercados, como o da Europa com a união das fronteiras em 1992 e a Moeda 
Única Europeia em 1999. Aparece, então, o papel fundamental da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e dos grandes acordos regionais como a Área de 
Livre Comércio das Américas (ALCA) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Métodos de Pesquisa Recomendados

Os estudos sobre internacionalização da mídia se enquadram na área de pes-
quisa aplicada, como recomenda Vogt (1993). Anamaria Fadul (1998) destaca que 
deve-se trabalhar tanto com os métodos qualitativos quanto com os quantitativos, 
analisando as áreas de relações internacionais, política internacional e economia, a 
partir de análise comparativa, veriHcando-se os problemas e temas da comunicação 
em cada país. Chama a atenção para as análises de Jay G. Blumler, Jack McLeod e 
Karl Eril Rosengreen (1992) que levam em consideração a comunicação política; 
de John L. Martin e Anju Grover Chaudhary (1983) que estudam as políticas e 
sistemas de comunicação; de Karl Nordestreng e Tapio Varis (1979), a partir das 
pesquisas sobre o Guxo internacional dos programas de televisão; e de Armand 
Mattelart (1994) que analisa a história da comunicação internacional, trabalhando 
o conceito de comunicação internacional com o de guerra. 

No caso da mídia brasileira, Anamaria Fadul (1998) registra que o processo 
de internacionalização dos principais conglomerados no Brasil, nos anos 90, se 
dá com as grandes mudanças na economia e na política com a abertura do mer-
cado brasileiro à economia internacional e, por outro lado, com o surgimento 
da TV por assinatura e o processo de desregulamentação da informática e das 
telecomunicações. 

Outro ponto que não se pode ignorar ao se estudar a mídia brasileira é que é 
formada por famílias, políticos e religiosos e que a legislação brasileira só liberou em 
2002 a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão a pessoas jurídicas 
e 30% para capital estrangeiro, conforme Emenda Constitucional nº 36, de 2002. 

Anamaria Fadul (1998) destaca que os grupos de mídia no Brasil tiveram seu 
maior desenvolvimento com o processo de modernização do país, que se iniciou 
com a Revolução de 30. Além disso, que têm características e estratégias diferen-
ciadas diante da globalização, sendo que todos começam com os processos de 
concentração e diversiHcação de suas empresas, constituídas no nível local e/ou 
regional para depois chegarem às dimensões nacional e internacional.

Fadul (1998) chama a atenção para o fato que os grupos brasileiros têm 
como principais características a dimensão multimídia e o grande poder de con-
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centração, graças à legislação no Brasil que não impede nem a concentração 
nem a propriedade cruzada dos conglomerados. ExempliHca com o caso dos 
Diários e Emissoras Associadas: primeiro conglomerado a se constituir multi-
mídia nacionalmente; a optar pela concentração dos jornais na década de 20 e 
pela diversiHcação das empresas na década de 30; e com o apogeu nas décadas de 
50 e 60, se tornando o mais importante grupo de mídia, com grande inGuência 
política nacional. Também destaca o caso da Rede Globo, considerada hoje o 
mais importante grupo de mídia no país.

Ao analisar detalhadamente os processos de globalização, concentração, 
diversiHcação e desregulamentação no Brasil, Anamaria Fadul (1998) chama 
atenção para o fato que a concentração e a diversiHcação dos grupos de mídia 
se aceleraram com o surgimento da TV por assinatura, uma vez que a legislação 
brasileira não impedira que os conglomerados das áreas impressa e audiovisual 
entrassem no setor de telecomunicações. 

No caso da desregulamentação, de acordo com Fadul (1998), se dá na dé-
cada de 90 no Brasil, atingindo as áreas de informática e de telecomunicações e 
levando os conglomerados brasileiros a investirem nestes setores. Acentua Fadul 
(1998), em suas pesquisas, que a informática no país não representava um mo-
nopólio do Estado, pois existia a reserva de mercado para a indústria nacional 
e a presença de empresas estatais. Já no caso das telecomunicações, era um mo-
nopólio público do Estado.

É, então, diante das mudanças que ocorrem também no Brasil, na década 
de 90, do século passado, que Fadul (1998) destaca que os grupos midiáticos 
brasileiros passaram a buscar parceiros internacionais e a crescer fora dos limites 
brasileiros. Mas, sem ignorar tentativas feitas nos anos 50 do grupo Diários e 
Emissoras Associados que criou uma edição latino-americana de sua revista O 
Cruzeiro, durando oito anos; e da distribuição e venda de telenovelas na Améri-
ca Latina, nos anos 60, fortalecida nos anos 70 com a Rede Globo. 

Anamaria Fadul (1998) observou que no processo de internacionalização 
da mídia, os grupos midiáticos brasileiros têm grande interesse na integração 
com os do Mercosul, exempliHcando com o que vem acontecendo nas agências 
de publicidade, nas coproduções na área da Hcção televisiva e na área de rádio.

Entretanto, é importante ressaltar que quando se fala na internacionalização 
dos conglomerados brasileiros não se pode ignorar o caso do Grupo Abril, con-
siderado um dos maiores grupos de mídia da América Latina. Seus focos prin-
cipais de atuação são: mídia impressa, audiovisual e interativa. O Grupo Abril 
iniciou suas atividades em 1950 com a revista em quadrinhos O Pato Donald, 
recebendo informações estrangeiras, o que pode ser chamado também de pro-
cesso de internacionalização “de fora para dentro” e em 1980 começou a levar, 
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oHcialmente, sua produção, no idioma local do país, como ocorreu em Portu-
gal, iniciando assim o processo de internacionalização “de dentro para fora”.

O Grupo Abril pode ser considerado um grupo atípico, pois, começou suas 
atividades a partir do processo de internacionalização “de fora para dentro” e 
entrou nos dois sentidos possíveis do processo de internacionalização. Algo que 
não aconteceu que nenhum outro conglomerado de comunicação. Nem o Di-
ários e Emissoras Associadas, de Assis Chateaubriand, mesmo tendo iniciado 
suas atividades em 1924 e tendo levado a revista O Cruzeiro para a América 
do Sul, nem a Rede Globo, nem a Record, nem nenhum outro conglomerado 
iniciou suas atividades internacionalizadas. Só entraram no processo de interna-
cionalização quando se viram estruturados no Brasil e em condições de assumir 
o desaHo de sair ou de receber informações.

Diante disso, veriHca-se que o processo de internacionalização midiática é 
visto pelos conglomerados brasileiros e estrangeiros como algo estratégico. É 
um processo mais ousado e envolve grande conhecimento e investimentos dos 
grupos, sem aberturas para riscos ou amadorismo. O proHssionalismo, a cultu-
ra, a política, a economia, a legislação, o local, tipo de conteúdo e programação 
e parceiro “local” são essenciais para que obtenha sucesso. 

No caso do Grupo Abril, é o único grupo midiático brasileiro que surge 
com características internacionais, com conteúdos e proprietários estrangeiros, 
diferenciando-se assim dos demais e o primeiro grupo a criar uma empresa de 
mídia no exterior e o primeiro a receber capital estrangeiro. Ao analisar suas es-
tratégias, veriHca-se que envolvem Guxos de comunicação, recebendo conteúdo 
estrangeiro, e contraGuxos, enviando seu conteúdo e tentando se Hxar com sua 
produção em outros países. Porém, mesmo tendo atingido a América Latina e 
a Europa, não conseguiu se manter por muito tempo em outros países. E hoje, 
em suas estratégias, o foco principal não é sua internacionalização.

Concluindo...

O cenário midiático brasileiro atual é representado pela concentração dos 
meios de comunicação tradicionais nas mãos de poucos grupos. O mesmo ocorre 
com a área de telecomunicações. A realidade brasileira proporciona uma espe-
ciHcidade na compreensão do desenvolvimento do sistema de comunicações no 
e para o país, especialmente no que diz respeito ao setor privado. Dada a con-
centração do setor, sua ampla expansão em dimensões territoriais, incluindo ra-
miHcações regionais e locais, os grupos de mídia e de telecomunicações exercem 
uma inGuência determinante na elaboração de políticas em suas áreas de atuação.
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VeriHca-se que os grupos de mídia e os de telecomunicações se organizam na 
expectativa de legitimar algumas de suas demandas e expandir seus negócios a 
despeito de limitações legais, perpetuando sua credibilidade junto à população 
e estabelecendo Guxos e contraGuxos, ao expandir suas fronteiras e novos negó-
cios. Realidade que merece atenção e pesquisas.
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Formada em FilosoHa pela Faculdade de FilosoHa, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo (USP), realizou mestrado e doutorado na mesma 
instituição. Em 1969, torna-se professora da Escola de Comunicações e Arte 
(ECA-USP), desenvolvendo sua carreira docente e de pesquisadora na área de 
Comunicação. Na década de 1970, inicia seus estudos sobre telenovela, sendo 
considerada, no Brasil e no exterior, referência nos estudos de Hcção televisiva.

Em 1992, é uma das pessoas responsáveis pela criação do Núcleo de Pesquisa 
de Telenovela (NPTN) da ECA-USP, que Hca sob sua coordenação até 1997 
e do qual é Presidente de Honra. A experiência do NPTN destaca-se por ter 
como objeto de estudo um tema questionável à época e em certa medida ainda 
hoje: a telenovela. Como gênero Hccional televisivo, desconsiderado como arte 
e ainda desprestigiado em alguns setores acadêmicos, a telenovela possui uma 
frágil memória. Nesse sentido, o Núcleo tinha, entre suas missões, resgatar, acu-
mular, preservar, gerar fontes e disseminar informações para as pesquisas desse 
fenômeno televisivo, a Hm de tornar possível e fomentar o estudo da telenovela 
(MALCHER, 2001).

Além disso, podemos destacar a atuação da pesquisadora na Sociedade Brasi-
leira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM), da qual foi 
a primeira presidenta, no período de 1983 a 1985, e até hoje integra no Con-
selho Curador. Entre 1996 e 2008 Fadul atuou na Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP) no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social.

No que diz respeito aos estudos de telenovela, a pesquisadora considera que, 
ao lado do futebol e do carnaval, esse produto midiático contribui para a for-
mação da identidade brasileira, o que é perceptível a partir da abordagem de 
diversas temáticas da sociedade nas telenovelas, assim como, por outro lado, da 
repercussão desse gênero televisivo no cotidiano das pessoas.

Por isso, segundo Fadul (2000), as pesquisas sobre telenovela são bastante 
pertinentes por considerarem a dinâmica estabelecida entre o campo da produ-
ção e o da recepção, a partir da relação Hcção e realidade. Um exemplo dessa 
articulação é o tratamento de assuntos de interesse social, como doenças dege-
nerativas, crianças desaparecidas ou o papel da mulher na sociedade.

Nessa trajetória de décadas de dedicação às pesquisas sobre Hcção televisiva, 
Fadul publica em 2000 o artigo Telenovela e família no Brasil, no periódico 
Comunicação & Sociedade, que relata um dos aspectos discutidos no projeto 
O impacto social da televisão sobre o comportamento reprodutivo no Brasil e nos 
Estados Unidos, desenvolvido a partir da parceria de instituições de pesquisa de 
ambos os países.

Com vasta experiência em analisar a telenovela como produção cultural da 
sociedade, no referido texto, Fadul (2000) relaciona as composições de famílias 
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nas telenovelas brasileiras e na dita “vida real” no período de 1970 e 1989, con-
siderado pela pesquisadora como “um dos mais importantes para se entender a 
telenovela brasileira, porque além das inovações temáticas introduzidas é aquele 
em que foram exibidas as telenovelas de maior audiência” (FADUL, 2000, p. 
25). Para isso, a pesquisadora compara os formatos de famílias Hccionais com 
dados oHciais sobre composição da família no Brasil, a Hm de perceber as seme-
lhanças e diferenças entre elas.

Antes, porém, de apresentar os dados da pesquisa, Fadul (2000) contextu-
aliza de forma bastante didática o cenário da produção de telenovela no Brasil 
desde a década de 1950 e relata o início dos estudos sobre Hcção televisiva no 
Brasil a partir do Hnal dos anos de 1980.

O Fenômeno da Telenovela

No início do artigo Telenovela e família no Brasil, Fadul (2000) demonstra o 
quanto a história da produção Hccional televisiva nacional se confunde com a 
própria história da televisão no país. O poder de penetração social e cultural da 
televisão nas diferentes classes sociais, bem como os investimentos publicitários, 
representam a legitimidade da TV como a mais importante mídia brasileira 
ainda hoje, em muito devido ao sucesso das telenovelas nacionais.

A pesquisadora explica que, apesar de integrar a grade de programação tele-
visiva desde 1951, as telenovelas começaram a apontar signiHcativos índices de 
audiência somente a partir de 1963, com a popularização da compra de apare-
lhos de TV na década de 1960 e a introdução do videotape em 1962. É nesse 
período que se estabeleceu a veiculação diária das telenovelas como conhecemos 
hoje; antes, elas eram exibidas ao vivo - dois ou três dias por semana.

De forma didática, Fadul (2000) também apresenta a participação das emis-
soras de TV aberta existentes no período estudado (Tupi, Record, Globo, Ban-
deirantes, SBT, Manchete e CNT4) no que concerne à produção Hccional tele-
visiva nacional. Pioneira, a Rede Tupi obteve por muitos anos a hegemonia da 
produção e da audiência de telenovelas no Brasil e foi responsável por diversas 
inovações na linguagem e nas temáticas desse gênero televisivo, que começava a 
buscar referências nas culturas locais.

4.  Também existiam nesse período duas redes públicas: Rede Cultura e Rede de Televisão 
Educativa.
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As primeiras mudanças vão se dar no domínio das temáticas, ainda na dé-
cada de 1960, quando acontece o seu processo de abrasileiramento e elas 
passam a se distanciar cada vez mais do melodrama tradicional, conforme 
sua matriz cubana-mexicana-argentina. Essas mudanças tiveram seu pon-
to culminante com Beto Rockfeller (1968-1969), que rompeu com uma 
série de regras do gênero. O distanciamento no tempo e no espaço, uma 
das principais características das telenovelas tradicionais, é abandonado 
em nome de uma aproximação com a vida quotidiana. Os temas dessas 
telenovelas estavam relacionados com os problemas de uma sociedade que 
se urbanizava e se industrializava rapidamente (FADUL, 2000, p. 19).

A partir de levantamento apresentado pela pesquisadora, a Rede Tupi, apesar 
de já extinta, é a segunda maior produtora de telenovela na história brasileira, 
Hcando atrás somente da Rede Globo. Criada em 1965, a Rede Globo não 
demora a conquistar o monopólio do desenvolvimento da Hcção televisiva no 
país, com destaque para as telenovelas. Já na década de 1970, com os altos índi-
ces de audiência conquistados pelas telenovelas, a emissora começou também a 
exportar sua produção. Na década de 1980, um registro signiHcativo do sucesso 
das telenovelas é quando o último capítulo de Roque Santeiro, exibido em 1985, 
alcançou 100% de audiência.

Nesse período, as demais emissoras, exceto por experiências esporádicas, não 
dedicavam sua produção para o gênero Hccional, o que começa a se reconHgurar 
nos anos 1990 e, podemos dizer, continua nos anos 2000, apesar de a hegemo-
nia permanecer com a Rede Globo e a telenovela competir a audiência com uma 
maior variedade de gêneros televisivos.

Ao analisar o desenvolvimento desse sucesso, Fadul (2000) ressalta o papel de 
outras mídias na ampliação e legitimação da indústria de telenovela brasileira. A 
mídia impressa, ao repercutir os debates sobre as temáticas apresentadas nas tele-
novelas, promove um processo de interlocução entre os produtores e os públicos. 
Os CDs com as trilhas sonoras das telenovelas, por sua vez, também contribuem 
para esse sucesso e Hcam quase sempre entre os mais vendidos. Em casos de adap-
tação de obras literárias, a pesquisadora também destaca os livros das histórias ori-
ginais, que alimentam a relação criada com as personagens e a trama da telenovela.

A Telenovela como Objeto de Estudo Acadêmico

Para muito além de um produto de entretenimento, a telenovela se conH-
gurou no Brasil e em alguns países da América Latina como elemento cultural 
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constituinte e constituidor das relações sociais. Essa constatação foi explicitada 
por estudos acadêmicos instigados pelo fenômeno desse gênero televisivo que se 
desenvolveu de forma tão expressiva no país tendo como contexto momentos 
marcantes de nossa história.

A introdução da temática Hccional televisiva como objeto de estudo acadê-
mico na área de Comunicação, porém, nunca foi de fácil aceitação, pois lhe era 
conferido um valor menor dentre outros focos de pesquisa. Fadul (2000) estava 
entre os pesquisadores que logo perceberam a riqueza da telenovela como objeto 
empírico e, sobretudo, como objeto de pesquisa, uma das razões pelas quais se 
aproximou da temática e contribuiu decisivamente para legitimação dos estudos 
de Hcção televisiva brasileira dentro e fora do país.

Como mencionado anteriormente, a pesquisadora integrou o grupo que deu 
origem ao Núcleo de Pesquisa da Telenovela da ECA-USP em 1992, funda-
mental para o registro da memória da telenovela no Brasil. Tendo em vista o 
descompromisso com a preservação da memória em nosso país, em depoimento 
no ano de 19995, Fadul alerta para a triste realidade em relação à conservação 
das telenovelas:

[...] Então, eu chamaria um pouco de atenção para essa importância da 
telenovela. Ela faz parte da história da cultura brasileira e não é para a 
gente deixar de lado como uma dimensão menor. Ela é muito impor-
tante e nós não estamos utilizando e nem recorrendo a incentivos, não 
estamos fazendo força para guardar sua documentação. Eu diria que essa 
documentação sobre telenovela brasileira é muito precária do ponto de 
vista da mídia impressa e do ponto de vista da mídia audiovisual, porque, 
quando nós falamos telenovela brasileira da década de 60, da década de 
70, nós já não temos essas telenovelas brasileiras; elas estão muito mais 
na imaginação dos telespectadores porque a maior parte se perdeu, os 
registros são difíceis e, às vezes, você tem somente o primeiro e o último 
capítulo; então eu chamaria um pouco a atenção para a dimensão muito 

5.  Depoimento prestado para realização do projeto: Dramaturgia Eletrônica, elaborado 
por João A. Batista e Terezinha R. Campos, da rádio Cultura AM. Deu origem a uma 
série de programas que resgata a origem da teledramaturgia, sendo que, para tanto, a 
equipe da rádio realizou pesquisas durante meses, junto ao acervo do NPTN, com o 
apoio de Maria Ataide Malcher. Após o levantamento e análise das informações, fo-
ram realizadas entrevistas individuais com cada uma das coordenadoras dos projetos 
de pesquisa que compõem o Projeto Integrado. Essa série Dramaturgia Eletrônica foi 
veiculada nos dias 10, 17, 24 e 31 de maio de 1999, pela Rádio Cultura AM.
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importante da telenovela na história da cultura brasileira e também para 
a importante dimensão de preservá-la (MALCHER, 2001, p. 111).

Ao criar e manter um acervo de gravações das telenovelas, o Núcleo tornou 
possíveis muitos estudos, que, por sua vez, contribuíram para compreender e 
legitimar esse fenômeno cultural como objeto de pesquisa na Academia. Fadul 
(2000) aponta alguns estudos importantes desenvolvidos a partir da década de 
1980, que tinham como direcionamento compreender a correlação entre a vida 
Hccional e a vida real a partir de diversos aspectos. Um exemplo é a pesquisa de 
Vilmar Faria sobre a possível associação entre o declínio da taxa de fecundida-
de desde os anos de 1960 no Brasil e o tratamento nas telenovelas de assuntos 
como aborto, métodos contraceptivos, o papel da mulher na sociedade e a com-
posição da família.

No desenvolvimento dessas pesquisas, Fadul (2000) destaca o uso da análise 
de conteúdo que possibilitava associar o conteúdo quantiHcável das telenovelas 
a dados demográHcos e de pesquisas oHciais do governo. A partir da década de 
1970, os estudos de recepção com base nos Estudos Culturais ingleses, de viés 
mais qualitativo, agregaram novas possibilidades de análise sobre essa temática 
e foram importantes para a consolidação desse objeto na área de Comunicação.

A Família na “Telinha” e na “Vida Real”

A partir do referencial principalmente da análise de conteúdo, Fadul (2000) 
desenvolve a pesquisa retratada no artigo aqui resenhado. Selecionando como 
amostra as telenovelas de maior audiência do horário nobre (20h30) no perío-
do de 1970 a 1989, realiza o levantamento das genealogias das famílias dessas 
telenovelas a Hm de comparar a composição da família Hccional e a da “vida 
real”. As duas décadas escolhidas para análise marcam um período de transfor-
mações tanto na linguagem e no conteúdo da Hcção televisiva seriada quanto 
nas taxas de fertilidade no Brasil. Ao todo, foram analisadas 33 produções da 
Rede Globo.

A década de 1970 foi para a Rede Globo o período em que consolidou 
sua teledramaturgia e, através dela, sua audiência. Das quinze telenovelas 
de maior sucesso do período, treze eram da Rede Globo e somente duas 
da Rede Tupi. Ao lado das tramas tradicionais do melodrama, com casa-
mentos, separações, conGitos de pais e Hlhos, amores não-correspondi-
dos etc., foram introduzidos temas mais realistas, o que foi possível pelo 
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fato de os autores da emissora serem intelectuais comprometidos com os 
problemas do País (FADUL, 2000, p. 28).

Para o tratamento de questões sociais nos enredos das telenovelas, Fadul 
(2000) ressalta a autoria como importante característica que delineou muitas 
especiHcidades da produção de telenovela no Brasil. Como intelectuais, os au-
tores ousavam ao abordarem temas sociais críticos, ainda que a partir de 1964 a 
censura da Ditadura Militar no país tenha diHcultado e até impedido a veicula-
ção de alguns conteúdos.

Dentre os assuntos bastante retratados está a composição da família. Para 
época, determinadas abordagens e relações entre personagens contrariavam os 
preceitos morais impostos pela Ditadura, como relata a pesquisadora:

A forma como a censura foi exercida permite concluir que ela era machista 
e defendia a família patriarcal, não admitindo a relação sexual fora do ca-
samento, o que impedia o adultério feminino, embora fosse mais tolerante 
com o masculino. Por outro lado, também não admitia relações sexuais 
descompromissadas, nem mesmo entre solteiros. Em várias situações se 
pode perceber que o novo papel que a mulher estava assumindo na socie-
dade, principalmente na esfera do comportamento sexual e reprodutivo, 
era completamente censurado. Uma relação amorosa entre uma mulher 
mais velha e um homem mais jovem, embora solteiros, foi proibida pela 
censura, que obrigou o autor da telenovela a casá-los para poder continuar 
a explorar a relação amorosa entre os personagens (FADUL, 2000, p. 31).

Apesar da repressão, as telenovelas do período estudado fomentaram discussões 
sobre diversas ordens da vida social. Especialmente sobre a composição das famí-
lias Hccional e real, Fadul (2000) identiHcou uma diferenciação entre o número 
de integrantes das famílias Hctícias e a taxa de fertilidade no Brasil nas décadas de 
1970 e 1980. Na primeira década, a maioria (70%) das famílias nas telenovelas 
possuíam Hlhos, das quais 72% tinham somente um Hlho, o que caracterizava um 
modelo de família predominantemente pequeno em relação às famílias da “vida 
real”, cuja média de Hlhos, de acordo com os censos da época, era de 5,76.

Na década de 1980, há uma diminuição na quantidade de famílias Hctícias 
com Hlhos (64%) e a quantidade de Hlhos por família também diminui, acom-
panhando a tendência real de fertilidade no Brasil, mas em proporção conside-
ravelmente menor, já que ainda nessa década a taxa real de fertilidade no país 
era de 4,35. Em relação à estrutura dessas famílias, a pesquisadora identiHcou 
quatro categorias principais:
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Quando se observa a estrutura da família nos anos setenta, nota-se um 
predomínio absoluto da família nuclear, que constitui 65,1% do total 
das 155 famílias analisadas, enquanto as famílias extensas representam 
3,9% do universo pesquisado. Já as famílias monoparentais de cheHa 
masculina são bastante próximas daquelas de cheHa feminina (11,7% e 
11,0%, respectivamente), mas demonstram um afastamento da realidade 
vivida pelas famílias reais, onde aquelas cheHadas por mulheres são em 
maior número do que as cheHadas pelos homens. Já as famílias unipes-
soais são 2,6%, enquanto os arranjos familiares representam 4,5% e os 
novos arranjos, 0,6% (FADUL, 2000, p. 34). 

Nos anos de 1980, as famílias nucleares (com pai, mãe e até dois Hlhos) 
passam a representar apenas 38,8% do total das famílias Hctícias analisadas, um 
decréscimo bastante signiHcativo em relação à década anterior. Além disso, é 
percebido um aumento do número de famílias do tipo extensas (com mais de 
dois Hlhos) e monoparentais cheHadas por mulheres, assim como a diminuição 
da liderança familiar masculina, expressão das cada vez maiores responsabilida-
des assumidas pelas mulheres no sustento de suas famílias.

Nesse período, porém, o que Fadul (2000) identiHca como mais signiHcativo 
é o aumento expressivo de famílias Hccionais unipessoais (16,3%), de arranjos 
familiares (11,5%) e novos arranjos (3,4%), porcentagens bastante superiores 
à década anterior. Nesse sentido, “a família mostrada nas telenovelas estudadas 
se apresenta de acordo com as mudanças que estavam ocorrendo na realidade 
e com os valores modernos da sociedade urbana” (FADUL, 2000, p. 35) e in-
troduziam discussões sobre divórcio, guarda dos Hlhos no caso de separação e 
novos formatos de família que se tornarão ainda mais liberalizados com o Hm da 
Ditadura e ao longo de toda a década de 1990 e início do século XXI.

Além disso, novas abordagens sobre o papel social da mulher foram enfati-
zados a partir de alguns enredos e personagens. A inserção da mulher no mer-
cado de trabalho na década de 1970 ganha novos olhares na década seguinte, 
mostrando a mulher tanto trabalhadora quando qualiHcada e bem sucedida 
proHssionalmente.

Considerações Finais

A partir desse e de outros estudos, Fadul (2000) compreende o fenômeno 
da Hcção televisiva seriada no Brasil dentro do seu contexto histórico de pro-
dução e circulação. Aproximações e distanciamentos entre o que era retratado 
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nas telinhas e a dita “vida real” são percebidos com o cuidado de não realizar 
associações de simples causa e efeito, como se as telenovelas puramente trans-
pusessem a realidade para suas Hcções e em contrapartida pudessem inGuenciar 
diretamente comportamentos e posições sociais, políticas, religiosas e culturais, 
sem que sejam considerados outros fatores.

A forma séria, pioneira e comprometida com que Fadul desenvolveu seus 
estudos sobre telenovela contribuiu não somente para a legitimação de um ob-
jeto acadêmico como para a compreensão das culturas brasileiras, das quais as 
telenovelas eram e são integrantes e expressões ricas para análise.

O texto da autora aqui resenhado, ao mesmo tempo em que é signiHcativo 
por compor a seleta obra escrita de Anamaria Fadul, é apenas uma amostra do 
legado admirável de uma grande mestra, pouco registrado em letras, mas pre-
sente e responsável pelo envolvimento e formação de gerações de pesquisadores, 
que também se apaixonaram por esse instigante objeto e por essa fascinante 
área: a Comunicação.

Referências

FADUL, Anamaria. Telenovela e família no Brasil. Comunicação & Socieda-
de. São Bernardo do Campo: PósCom-UMESP, n. 34, v. 22, 2000. p. 13-39.

MALCHER, Maria Ataide. A legitimação da telenovela e o gerenciamento 
de sua memória: o Núcleo de Pesquisa de Telenovela da ECA-USP. São Paulo: 
USP, 2001.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   285 15/10/14   21:33



FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   286 15/10/14   21:33



287A!"#"$%" F"&'(

Mídia, região, convergência: múltiplos 
objetos rumo ao olhar comparativo

Roberto Reis de Oliveira1

FADUL, Anamaria; GOBBI, Maria Cristina (Org.). Mídia 
e região na era digital: diversidade cultural, convergência 
midiática. São Paulo: Arte & Ciência, 2006. 274p. 

Tomar a regionalização como um dos dividendos de proces-
sos globalizantes é ter à vista a complexidade do sentido de 
fronteiras (de várias naturezas) e a possibilidade de alcançar 
um grau a mais na visão mais nítida de fenômenos locais e 
regionais. A ressonância desta questão leva a compreender a 
contemporaneidade estruturada e ambientada pela comuni-
cação (especialmente a midiática) como coadjuvante na ca-
racterização (e na renovação) do espaço, do território. 
Se o “novo” território – coberto já por um espectro que pare-
ce ser o da perspectiva globalizante – é um “[...] plano atra-
vessado por processos sociais diferenciados” (ORTIZ, 1999, 
p.62.), os meios de comunicação (como substratos materiais, 
técnicos e informacionais) são a base material dos Guxos de 
informações e conteúdos simbólicos. Estes suportes mesmos 

1.  Doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 
São Paulo; docente dos cursos de Comunicação Social das Facul-
dades Faccat, Tupã, São Paulo. Endereço eletrônico: rreisolivei-
ra@uol.com.br.

3.2
FADUL

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   287 15/10/14   21:33



288 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

tornam possíveis novas circunstâncias societárias, principalmente se conforma-
dos em redes, perfazendo novos ambientes tecnológicos de comunicação, ou 
outros territórios midiáticos.

Orientar-se por um olhar relacional situando o binômio mídia e região sig-
nifica potencializar a investigação na medida em que multiplicam-se, também, 
objetos, procedimentos metodológicos e resultados. E se a isto se acresce a atenção à 
“era digital”, o panorama revela-se contraditório – porque multifacetado –, o que 
enriquece sensivelmente os fenômenos que, por sua vez, demandam atenção e cui-
dado maior quanto à adoção de referenciais teóricos e orientações metodológicas na 
investigação.

O aprofundamento da pesquisa focalizando, de um lado, a geograHa 
desenhada pelas mídias com enfoque em seu potencial de coadjuvante no 
processo de desenvolvimento das regiões e das localidades e, por outro, con-
Hgurações, dinâmicas e limitações da mídia que se pretende regional pode 
contribuir para maior acuidade na leitura do processo de regionalização das 
comunicações, particularmente em cenários de convergência midiática. O 
olhar sobre essas dinâmicas – e porque mesmo se acentua o movimento – 
deve ser comparativo.

A multiplicidade de objetos, casos e experiências requer, então, que este 
olhar seja sempre em perspectiva ou, na melhor hipótese, o olhar comparativo: 
uma orientação metodológica que parte do trabalho descritivo-analítico e apor-
ta em hipóteses mais coerentes quando se trata de um caminho interdisciplinar 
como o da comunicação. 

O desenvolvimento de sistemas de mídia e a produção e veiculação de mate-
rial, aliadas à visibilidade das mídias regionais, propiciam novas articulações es-
paço-temporais e, principalmente, de percepção do território, das engrenagens 
sociais, políticas, econômicas e culturais. Se é relevante a identiHcação e análise 
das conHgurações da comunicação regional, também se torna necessária espe-
cial atenção às práticas comunicacionais enfocando particularidades, arranjos 
produtivos e estratégias comerciais, estrutura tecnológica, áreas de cobertura, 
Guxos informacionais e seus resultados (nem sempre satisfatórios) dos sistemas 
de mídia e suas relações com outros sistemas, quais sejam econômicos, sociais, 
políticos e culturais.

A atenção deve focalizar sempre a interseção entre um território (geográHco) 
e o cenário já caracterizado pela comunicação midiática (regional). O itinerário 
é contraditório, pois se nos aHguram a complexa relação entre as dimensões 
regionais, suas relações com as localidades que compõem o marco geográHco 
delimitado para atuação das empresas e determinantes de ordem sóciodemográ-
Hca, político-administrativa, econômica, cultural e tecnológica. 
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 É por esse diapasão que se rege Mídia e Região na Era Digital: diversidade 
cultural, convergência midiática. Organizado pelas professoras Anamaria Fadul2 
e Maria Cristina Gobbi3, traz um uma parte dos trabalhos apresentados durante 
o XI Colóquio Internacional de Comunicação para o Desenvolvimento Regio-
nal4 – Regiocom 2006, cuja coordenação cientíHca foi da professora Fadul. A 
ênfase da coletânea é a regionalização midiática, Guxos e contraGuxos comuni-
cacionais e se empenha na análise de como o regional e o local ganham evidên-
cia, na multiculturalidade brasileira e em outros países, contemplando também 
um cenário marcado pelas dinâmicas entre globalização e regionalização e pelos 
ambientes de convergência midiática. 

A publicação oferece um percurso por múltiplos cenários, atores e produ-
ções. É dividido em quatro partes: Global, Nacional, Regional; Diversidade Re-
gional; Pluralidade Local; completadas por um apêndice, de autoria de Maria 
Cristina Gobbi, em que se apresenta um resgate das onze edições do Regiocom 
realizadas em várias regiões do país. O prefácio é de José Marques de Melo e a 
apresentação é das organizadoras. 

O texto inicial da primeira parte, Mídia Regional no Brasil: elementos 
para uma análise, de Anamaria Fadul, introduz elementos para os estudos de 
mídia regional já anunciando a necessidade da comparação quando se trata da 
diversidade regional do país, demarcado político-administrativamente em cinco 
macrorregiões, e elencam-se os elementos que possam guiar uma análise nessa 
perspectiva, quais sejam indicadores geográHcos, demográHcos, econômicos e 
educacionais. Consideram-se estes os pontos de partida para a compreensão dos 
diferentes sistemas de mídia regional. 

A autora observa a profunda assimetria entre as regiões brasileiras quanto a 
população e domicílios, população urbana e rural, número de municípios do 
país e PIB de cada região, PIB per capita, indicadores de analfabetismo e IDH. 

2.  Livre-Docente em Comunicação pela Universidade de São Paulo, ex-presidente da So-
ciedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, foi professora do Pro-
grama de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São 
Paulo e ex-presidente da Intercom. Outros dados sobre a professora podem ser encon-
trados em <http://encipecom.metodista.br/mediawiki/index.php/Anamaria_Fadul>

3.  Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo; docente da 
FAAC-UNESP Bauru. Mais informações em: <http://encipecom.metodista.br/media-
wiki/index.php/Maria_Cristina_Gobbi>

4.  Informações disponíveis em: <http://encipecom.metodista.br/mediawiki/index.php/
REGIOCOM>
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Relaciona densidade populacional, urbanização e sistemas de mídia, tomando-
-os como intimamente relacionados às cidades. Ressalva que se outrora os in-
dicadores econômicos foram considerados os elementos mais importantes para 
se compreender sistemas midiáticos, hoje não bastam, pois se explicam o de-
senvolvimento empresarial da mídia, não permitem compreender o consumo. 

Destaca Fadul (2006, p. 29):

Um dos aspectos mais importantes dessa análise comparada das regiões 
é a constatação da profunda desigualdade ainda existente, apesar dos úl-
timos dados que apontam para um maior crescimento regional. O co-
nhecimento das assimetrias entre as regiões pode contribuir para uma 
melhor compreensão do seu sistema de mídia.

A maior diHculdade enfrentada para se examinar a mídia nas regiões, para 
a autora, está relacionada com a obtenção de dados primários, que são os mais 
difíceis e dependem de uma pesquisa rigorosa, uma vez que os dados existentes 
são, muitas vezes, conGitantes. 

O texto – Um breve panorama da mídia regional, segundo Fadul – é o convite 
à sistematização dos estudos com o objetivo de construir um quadro de referên-
cia para o estudo de diferentes aspectos. É, sobretudo, um convite à pesquisa de 
mídia orientanda por um olhar comparativo. 

La comunicación social em España: del centralismo autoritario al re-
gionalismo autônomo, de Manuel Parés i Maicas, apresenta elementos que 
conHguram o marco da estrutura política da comunicação social na Espanha. 
Contempla os aspectos mais relevantes que inGuem no desenvolvimento do 
sistema comunicativo espanhol e as principais características que o deHnem. 
A perspectiva histórica permite perceber o desenvolvimento de um sistema de 
comunicação baseado, de um lado, em uma mentalidade centralista do Estado 
e, de outro, em identidades culturais e políticas bastante distintas, a saber nas 
comunidades de Catalunha, País Basco e Galícia. O autor considera que, em 
geral, prevaleceu o sistema autoritário, a despeito da pluralidade de partidos e, 
por extensão, da complexa governabilidade na Espanha, tida como um panora-
ma político altamente Guido. 

Parés i Maicas destaca a importância que, na prática política e na comuni-
cação política, têm o marketing político, a propaganda (vista como “desinfor-
mação” e “mentira”) e as relações públicas, todas postas a serviço da imagem 
dos governos e com “[...] escasa atención al papel de servicio público que 
deberían cumplir”. (p. 42). O autor passa pela importância dos movimentos 
sociais, que levam a cabo um trabalho complementar ou substituto das insti-
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tuições governamentais ou de partidos políticos. Porém, ainda que predomi-
nem reivindicações progressistas, existem movimentos de caráter conservador 
ou de extrema direita.

Os meios de comunicação têm papel decisivo na vida espanhola, de ordem 
política, econômica, social, cultural, desportiva e determinam as decisões dos 
atores sociais, ainda que haja o fenômeno crescente de concentração empresarial 
dos meios, com empresas multimídia vinculadas a instituições Hnanceiras – do-
tados de signiHcativo poder não só midiático, mas também econômico e políti-
co –, atuando como grupos de pressão e de poder. O autor elenca os principais 
grupos de comunicação espanhóis e o papel desempenhado pela publicidade 
no campo da comunicação. Com frequência, as grandes agências são de capital 
estrangeiro (norte-americanas, britânicas e francesas).

Parés i Maicas lamenta que, no campo deontológico predomine a prática 
propagandística ou “desinformadora” em numerosos meios de comunicação: 
“Debo lamentar que la conciencia ética no está muy arraigada em ellos, ni en 
las empresas, ni tampoco, por desgracia, motiva excesivamente a algunos profe-
sionales de la información” (p. 44). 

Em Comunicação no Mercosul: agendamento, desregulamentação e dis-
torção da realidade, Bruno Augusto Amador Barreto examina as dimensões 
em que a realidade é distorcida a partir do estudo dos Guxos das agências de 
notícias internacionais na região do Mercosul. Para Barreto, o Guxo – controla-
do – segue ideologias e interesses de países considerados centrais e o fato leva a 
ver que está em pauta um caso de dominação informacional e cultural agravada 
pelo aval de veículos de comunicação e da legislação regionais.

 O autor postula que as políticas transnacionais de Guxos de informa-
ções devem ser repensadas. Para tanto, cabe aos Estados assegurarem a seus 
povos o direito à informação e à opinião, assim como promover uma regula-
mentação internacional de material informativo. Os assuntos relacionados à 
Comunicação devem ser considerados primordiais pelos Estados, assim como é 
a economia, a política e a segurança. Uma mobilização da sociedade civil, que 
pressione os seus Estados, é um fator determinante. 

Democratizar a comunicação é uma tarefa pendente no continente e a fal-
ta de políticas de comunicação materializa-se em visão parcialista, reGetida no 
imaginário coletivo, assevera o autor. 

Flávio Aurélio Braggion Archangelo, em Globalização em tempos de re-
gionalização, trata da veiculação, por rádios locais, de conteúdos oferecidos 
por estações internacionais. Descreve as fases de evolução da radiodifusão ao 
exterior em Ondas Curtas até sua conHguração em formato de redes, retrans-
missões, coproduções. Também passa pela migração para tecnologias digitais 
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no uso de recursos de difusão como satélite e internet, inclusive para o Brasil, 
dando ênfase para o caso da British Broadcasting Corporation (BBC). 

No texto encontram-se referências conceituais sobre a globalização e contex-
tualização teórica sobre a problemática local-global, bem como sobre a dinâmica 
da comunicação internacional e regional, o posicionamento de radiodifusores 
sobre as tecnologias de comunicações digitais adaptadas a audiência externa em 
âmbito local, passando por casos semelhantes em outras redes internacionais.

O autor conclui que do ponto de vista estrutural, a presença do interna-
cional na programação e suas inGuências podem ser processadas mesmo na di-
mensão local, e que isto não representa apenas um determinante tecnológico 
ou operacional das redes e sua hibridização, mas uma mostra da globalização 
inserida nos campos cultural e econômico e, assim, amplamente constituinte 
das ações do homem e empresas de comunicação.

O conceito de região como espaço socialmente ocupado e limitado de acor-
do com a realidade histórico-social é o ponto de partida de Rogério E. R. Bazi 
para pensar os Dilemas e perspectivas da televisão regional. Destaca que a 
delimitação do espaço decorre da relação dialética entre espaço e sociedade e 
não de fronteiras territoriais estanques e não homogêneas. 

Para Bazi, a eleição de uma empresa (de mídia) respeita fatores econômicos e 
aspectos operacionais. Portanto, o conceito de televisão regional é dividendo de 
limitações tecnológicas e econômicas. O autor assegura que o processo de regio-
nalização das televisões abertas seja de suma importância para a sobrevivência 
das emissoras, bem como da valorização da cultura regional. 

Entre o que chama de dilemas, situa custos de produção (ainda que os ne-
gócios sejam lucrativos), a busca de identidade junto ao público e a necessidade 
de investimento na digitalização de equipamentos. Já como perspectivas aponta 
que a formação de pequenas redes beneHcia emissoras de televisão, porque pro-
porciona inserção de propagandas negociadas por aHliadas, garante proximi-
dade com telespectador e atraem anunciantes de menor potencial. Garante o 
autor que “O sucesso da televisão nacional passa, então, necessariamente, pelo 
regional” (p. 85).

Na Segunda Parte – Diversidade Regional – encontram-se resultados de 
pesquisa que demonstram como as redes midiáticas, produtores de conteúdo e 
os vários veículos lidam com a heterogeneidade midiática e cultural brasileira. 

Em A regionalização da mídia televisiva brasileira, Eula Dantas Taveira 
Cabral pondera que além de possibilitar a quebra de barreiras, a globalização 
também leva ao apego às raízes. Para que se entenda o processo de regionaliza-
ção da mídia televisiva brasileira sugere a análise de como o local ganha evidên-
cia no Brasil. 
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A autora veriHca que a regionalização da mídia brasileira é necessidade dos 
meios de comunicação, principalmente quando se trata da televisão e suas es-
tratégias para conquistar Hdelidade de um público que busca informações de 
qualidade ligadas à sua realidade, mas também preservar sua cultura. Embora 
não demonstre, a autora assegura que a programação televisiva das capitais dá 
enfoque aos trabalhos e necessidades das comunidades e, ainda, que os con-
glomerados midiáticos nacionais, desde os anos 1990, investem nas aHliadas 
aumentando o espaço para a programação local. 

AHrma que o desenvolvimento econômico das regiões proporcionou evo-
lução no perHl de consumidores e, sobretudo, signiHcou fator de atração de 
diversos setores da produção com oportunidades de negócios. Recomenda não 
se ignorar que a regionalização é necessidade da mídia televisiva brasileira, mes-
mo com as incertezas nos campos econômico, político e das tecnologias. Para 
Cabral, a preservação de raízes é necessária para combater desaHos do mundo 
contemporâneo. 

Em Mídia e Desenvolvimento Regional: uma proposta de estudo da TV 
TEM, Roberto Reis de Oliveira propõe análise sobre a relação entre mídia e 
desenvolvimento, destacando os grupos de televisão e rádio que se estruturam 
a partir do contexto da regionalização no panorama da comunicação midiática. 

Segundo Oliveira, a delimitação de área de atuação de veículos respeita o 
fator espaço, este condicionado a possibilidades de produção e difusão de in-
formação – subordinadas a estrutura tecnológica, mercado potencial (publici-
dade), capacidade de estabelecer sintonia com audiências e formação de equipes 
proHssionais que sejam capazes de lidar com nuanças regionais. Busca deHnições 
para o que se chama TV Regional e propõe um estudo de caso que apresenta a 
TV TEM, grupo de emissoras aHliadas à Rede Globo de Televisão situado na 
região oeste paulista. 

Em se tratando de regionalização midiática, à medida que avançam as inves-
tigações, novas questões emergem, desde o próprio conceito de região até a rela-
ção contraditória entre a conHguração de um território que é, ao mesmo tempo, 
geográHco, cultural, político, social. A complexidade resta tão mais relevante 
quando se revela a problemática do território midiático.

Ressalta a necessidade de se pesquisar a relação entre a conHguração das 
regiões (qual seja a ordem das delimitações) até as estratégias dos grupos de 
comunicação em busca de sustentação. Se a perspectiva mercadológica é deter-
minante para a Hxação dessas empresas midiáticas, há que se investigar os cam-
pos contíguos que se desenham entre as investidas de grupos de comunicação 
em mercados regionais, evocando trajetórias e perspectivas de desenvolvimento 
das localidades que se pretende abarcar. Se a estruturação da mídia está ligada 
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a processos constitutivos das regiões, a conHguração e o desenvolvimento des-
ses blocos geoestratégicos também podem ser recuperados a partir do trabalho 
produtivo da mídia.

Gladis Linhares Toniazzo toma como objeto de estudo a Rede Matogrossen-
se de Televisão - RMT, do grupo Zahran, atuante nos estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. Em Pressupostos de uma rede regional: Rede Mato-
grossense de Televisão, a autora trata da abrangência e cobertura da RMT com 
ênfase na informação jornalística. 

Toniazzo destaca que o desenvolvimento tecnológico traz à discussão a forte 
presença da mídia na sociedade e, no caso da televisão, este fato foi impulsio-
nado pela infraestrutura fornecida pelo Estado. Para ela, o conceito de rede tem 
base econômica, face de negócio. No caso da televisão, o poder econômico é 
determinante para o estabelecimento de empresas privadas de mídia, sustenta-
das pela publicidade. Reitera que a desconcentração econômica nos anos 1990 
garantiu a consolidação de grupos de mídia que buscaram sedimentação em 
nível local.

AHrma que as redes regionais têm programação centrada, fundamentalmen-
te, nos produtos jornalísticos, o que se explica pelo fato de o universo da notícia 
local ser de interesse dos telespectadores da rede regional, ao mesmo tempo em 
que é também importante para pontuar a exibição em nível nacional. Trata-se 
do jornalismo com características regionais, que concede aos meios poderosos 
elementos de consolidação de uma identidade cultural.

No texto Problemas e desa!os de um portal regional, Duílio Fabbri Junior 
destaca que a Internet trouxe novo desaHo para empresas e proHssionais de co-
municação e, ao mesmo tempo, mostra-se um leque de oportunidades, criando 
cenário cada vez mais competitivo. O caminho, iniciado pela regionalização das 
emissoras de televisão, passa pelos portais de internet, criados por veículos de 
comunicação para manter atualizado o serviço noticioso e para garantir Hdeli-
dade do telespectador/leitor e usuário.

De acordo com Fabbri Junior, os portais regionais tiveram auge de negocia-
ção e valorização no Hnal da década de 1990, quando passam a ter preços em 
patamar mais real de negócios e solidiHcaram o atual formato. Hoje são consti-
tuídos de três áreas: entretenimento, notícia e serviços. A informação baseia-se 
no critério da proximidade, estruturada de acordo com característica daquele 
ambiente midiático: interatividade, hipertextualidade, multimidialidade-con-
vergência, personalização e memória. 

A EPTV, grupo regional de aHliadas (Campinas, Ribeirão Preto e Varginha 
– MG), conta com cerca de 9 milhões de telespectadores (acima da média na-
cional, garante o autor) e lançou o portal EPTV.COM. A estratégia foi produ-
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zir negócios que gerassem serviços e serviços que gerem negócios (o que é um 
negócio para o portal é um serviço para o usuário) em um misto de comerciais, 
notícias e entretenimento. 

Para Fabbri Junior, não se sabiam os caminhos que tomariam os portais de 
informação, principalmente com a vinda da TV digital, cujo modelo adotado 
permite a convergência midiática. Pode-se, no entanto, vê-los como casos de 
modalidade de produção de conteúdo na web, já que são eHcientes na apropria-
ção da tecnologia e na articulação local-global. 

Produção regional de televisão: uma experiência em processo, de Carlos 
Ribas, resulta de um estudo de caso da revista eletrônica dominical Viação Cipó, 
programa veiculado pela TV Alterosa (SBT) que trata de turismo, cultura e 
culinária, considerado pelo autor um formato inovador para padrões regionais. 
Ribas enfatiza que o programa é referência no processo de regionalização da 
televisão em Minas Gerais, dada a sua audiência, possibilidades de bons negó-
cios e, sobretudo, sua missão de divulgar, preservar e estimular as manifestações 
culturais do Estado.

Para Ribas, a televisão não pode ser excluída do debate sobre a interdepen-
dência do universal com o regional e do global com o local, já que a desconcen-
tração do mercado propicia que o anunciante atue quase que de maneira perso-
nalizada junto ao cliente local, por mais que seja uma marca global. Para tanto, 
há necessidade de investir em capacitação de proHssionais, aHnar pesquisas de 
mercado junto ao público consumidor das localidades e, sobretudo, produzir. 
Recomenda que a fórmula mais fácil de produzir conteúdo regional com menor 
perda e com melhores resultados seria realizar produto que tenha como alvo o 
público local com formato “identiHcável” por um público global.

Enfatiza, também, que regionalização, regulamentação, proHssionalismo e 
legalidade andam juntos: a questão não passa somente pelo ajuste e criação de 
novas leis que apregoam cotas de produção regional, mas pela readaptação do 
mercado, dos produtores, das emissoras de televisão e do próprio público teles-
pectador em conviver com o produto regional. Passa, também, pelo fortaleci-
mento de identidades culturais das regiões, pelo papel de formador de opinião e 
do difusor cultural que a emissora de TV tem para sua localidade

Para o autor, a televisão digital, as novas mídias e a interatividade represen-
tam desaHos da regionalização, porém a programação regional seria propícia 
para testar novos formatos e linguagens, pressupondo a eHciência na interati-
vidade do público com o produto comercial veiculado em anúncios e ações de 
merchandising no caso regional (relação de proximidade e conHança).

Marcone Formiga, em A revista semanal da capital da República, apresenta 
Brasília em Dia, primeira e única revista semanal da capital da República que repre-
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sentou uma reação diante da “má vontade da mídia nacional” (confundindo habi-
tantes de Brasília com políticos envolvidos em escândalos). A revista nasceu sob a 
descrença do mercado em relação a veículos já existentes e atuantes como Correio 
Braziliense, Jornal de Brasília, Jornal da Comunidade e revistas de circulação sazonal.

O surgimento da publicação é visto em relação ao desenvolvimento de Bra-
sília, que deixa de ser cidade funcional, mas também em relação ao desenvol-
vimento do mercado publicitário (surgimento de agências competentes e Hliais 
daquelas com sede no Rio de Janeiro e São Paulo). A parceria com a Vasp garan-
tiu projeção nacional e internacional.

A revista consolidou visibilidade nacional e internacional em janeiro de 
1998, quando da publicação de entrevista com a embaixatriz Lúcia Flecha de 
Lima, amiga de Lady Diana, publicada em 40 países. As entrevistas de capa são 
marcas editoriais mais fortes de Brasília em Dia, como aquela feita com Fernan-
do Henrique Cardoso em sua edição de número 100. Formiga também destaca 
as pressões externas – ameaças e processos judiciais – sofridas pela revista. 

Brasília em Dia chegou à edição 500 em 2005, consolidada no mercado de 
Brasília, partindo para estratégia de marketing para levar a única revista semanal 
da capital da República além de suas fronteiras: para bancas, nas principais cida-
des dos Estados mais importantes até chegar à circulação nacional.

Rede de televisão e regionalização da produção audiovisual no Brasil: o 
caso EPTV, de Virgínia Salomão, é um estudo sobre a regionalização de conte-
údos audiovisuais das Emissoras Pioneiras de Televisão, grupo regional de emis-
soras aHliadas à Rede Globo de Televisão, e do seu processo de formação, gestão, 
implementação e interlocução enquanto rede regional. 

Baseando-se em conceitos de rede, noções de regionalização, teorias da glo-
balização/localização e seus aspectos socioeconômicos e culturais, a autora obje-
tiva dimensionar as articulações com o espaço regional e entender suas estraté-
gias de mediação com o público. Levanta dados sobre audiência, programação, 
Guxos e contraGuxos em relação à cabeça-de-rede e busca compreender o papel 
da hierarquização organizacional e de contratos de parceria sobre métodos para 
o estabelecimento de pautas jornalísticas e de conteúdo diversional. 

Virgínia Salomão propõe conhecer a infraestrutura técnica questionando se 
se trata de uma rede rígida ou Gexível, quais as tecnologias adotadas, bem como 
o nível de automação das redações e o peso de tal aspecto na produção de con-
teúdos locais. Utiliza-se, para tanto, de pesquisa bibliográHca e documental, 
entrevistas e análise dos respectivos portais da rede, produtos culturais e serviços 
disponibilizados na Internet. 

A autora destaca o fato de que não se pode dimensionar a regionalização mi-
diática considerando tempo destinado a produções locais, mas recomenda con-
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siderar, também, espaço publicitário, produção audiovisual localizada, temas 
tratados e qualidade de produção. Descreve o modelo regionalizador da Rede 
Globo de Televisão e focaliza a EPTV, que herda o modelo da rede nacional 
centrando-se no potencial consumidor das regiões e na localização geográHca de 
parte da produção, com ênfase no telejornalismo. 

Conclui a autora que

A EPTV encontrou, na relevância e pertinência dos temas tratados, na 
qualidade dessa produção, sem dúvida, uma linguagem que fala de perto 
ao seu público. Provam isso os bons índices de audiência e o contraGuxo 
mantido frequentemente com a Rede nacional e demais Hliais, espalha-
das pelo país (p. 172-173).

Roseane Arcanjo Pinheiro, em Redes Regional e Nacional de Televisão: 
TV Mirante e TV Globo, parte do fato de que as redes midiáticas se expan-
diram nas últimas décadas no Brasil. Nesse panorama, propõe-se a descrever o 
funcionamento das TVs locais e regionais, veriHcando quais suas possibilidades 
de atuação e como se desenvolvem em um sistema televisivo caracterizado pelo 
predomínio do eixo Rio-São Paulo. 

Para compreender essa realidade, optou por analisar, em um estudo de caso, 
a experiência da Rede Mirante de Televisão, uma aHliada da Rede Globo, loca-
lizada no Estado do Maranhão. 

A autora conclui, principalmente, que se trata de uma rede semiGexível, 
onde se inter-relacionam as linhas mestras da rede nacional, e a autonomia das 
redes aHliadas para elaborar, produzir e gerar conteúdos para a programação 
jornalística exibida para todo o país.

A Terceira Parte – Pluralidade Local – da coletânea traz textos que resulta 
de reGexões sobre a produção midiática local, com suas peculiaridades, seme-
lhanças e diferenças. 

Em Telejornalismo e Identidade Local: uma re"exão sobre a produção 
jornalística nas emissoras de TV de Juiz de Fora, Iluska Coutinho, Lívia Fer-
nandes, Nina Scafutto e Jhonatan Mata têm como referência a ou as identidades 
forjadas nos telejornais locais veiculados nas emissoras de televisão em Juiz de 
Fora com a proposta de reGetir sobre os contratos de pertencimento entre uma 
emissora e seu público. 

A experiência de Juiz de Fora/MG, primeiro município interiorano da Amé-
rica Latina a contar com uma estação geradora de televisão, segundo os autores, 
é o foco central do estudo que integrou pesquisa mais ampla sobre a estrutura 
narrativa das notícias no telejornalismo regional. 
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O texto relaciona a veiculação diária de produtos jornalísticos ao desenvolvi-
mento de parcerias/aHnidades entre TV e município, a partir do padrão estru-
turante do modelo brasileiro de rádio/teledifusão. 

Ana Lúcia Molina Bez, em As teorias de ação política e organizacional 
como fatores de in"uência na linha editorial, tenta demonstrar as pressões 
que os negócios e o ambiente proHssional exercem sobre o jornalismo e o tra-
balho dos proHssionais, particularmente quando analisa a inGuência da publici-
dade no conteúdo jornalístico de dois jornais diários de Votuporanga, interior 
de São Paulo. Os dois periódicos dependem economicamente da publicidade e 
dos editais das prefeituras veiculados em suas páginas e esta realidade gera insa-
tisfação nos proHssionais, mas a necessidade de manutenção do emprego evita 
contestações. Há ainda pressões por parte de investidores. 

A falta de qualiHcação proHssional também é apontada: os diários mantêm 
poucos proHssionais com formação superior em jornalismo e completa seu qua-
dro com estagiários, o que precariza o trabalho e, ainda, submete os futuros 
proHssionais a regras e limitações da empresa que, por sua vez, também sofre 
pressões econômicas e políticas de anunciantes. 

A política na TV: questões identitárias e imaginário urbano nas cam-
panhas dos candidatos à prefeitura de Belém-PA (eleições 2004), de Maria 
da Conceição Golobovante e Rosely Risuenho, discute as relações entre mídia, 
política e identidade local a partir das campanhas televisivas de dois candidatos 
(Duciomar Costa - PTB e Ana Julia Carepa - PT), que concorreram ao 2º turno 
das eleições municipais para a prefeitura de Belém-PA em 2004. 

O interesse é analisar o modo como a cidade Hgura na retórica dos ideários 
propostos pelos candidatos, além das imagens visuais do espaço público edita-
das para justiHcar suas ações e produzir a adesão do espectador.

Segundo as autoras, a população pobre é convocada a testemunhar os feitos 
e efeitos dos candidatos no seu bairro, rua ou conjunto habitacional. Os equipa-
mentos de turismo e lazer, os monumentos históricos funcionam como pano de 
fundo para o povo reaHrmar sua identidade ribeirinha cristalizada, de morador 
de uma cidade que preserva tradições (daí os jingles serem lambadas ou carim-
bós, ritmos, imagens de comidas típicas, locações nos cartões postais), mas em 
via de se tornar um grande centro urbano, graças à nova etapa a ser inaugurada 
pelo gestor eleito. 

O discurso, carregado de estereótipos regionalistas que sustentam a espe-
tacularização do poder, é o principal alvo das inquietações de Golobovante e 
Risuenho. Como mecanismos utilizados pelo discurso político-partidário para 
construir uma cidade – marcada predominantemente por atividades econômi-
cas informais ou marginais, serviços urbanos deHcientes, pobreza, desemprego 
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e insegurança – um novo imaginário de integração para aqueles que sempre 
estiveram excluídos dela.

Mário Luiz Fernandes e Graziela Mertens, em A Pequena Imprensa no Vale 
do Itajaí, traçam o perHl quantitativo dos pequenos jornais em circulação no 
Vale do Itajaí, no que diz respeito a estrutura das empresas, redação, circulação, 
estratégias comerciais, equipamentos gráHcos e perHl de gestores, resultado de 
pesquisa através de questionário realizado com 12 empresários do setor. Os au-
tores também propõem análise morfológica e de conteúdo de 35 (de um total 
de 60) periódicos da região.

Para além das características formais dos periódicos, os autores observam – 
ainda que tenham enfrentado problemas com a coleta de dados (análise de parte 
dos títulos presentes na região, disponibilidade de proprietários em responder 
questionários, diHculdade de obtenção de exemplares de áreas mais distantes) 
– a título de conclusão, a baixa tiragem, semelhança de temas, receitas próprias 
baixas e dependência do poder político e da publicidade. 

Os autores apontam os jornais do interior com grande potencial para abrigar 
futuros jornalistas e em desenvolvimento sem, no entanto, perder apreço às no-
tícias locais, aos conteúdos que possam chegar à identiHcação popular. 

Rádio e competências familiares: a comunicação educativa trocando sabe-
res no semi-árido brasileiro, de Edgard Patrício e Alessandra Oliveira, é o relato 
de experiência do projeto Competências Familiares, realizado pela ONG Cata-
vento Comunicação e Educação. Competências familiares são os conhecimentos 
que as famílias detêm e que são promotores do desenvolvimento infantil. 

O projeto debate esse conceito através de rodas de conversas com famílias 
do semiárido. Essa troca de saberes subsidia a produção de programas de rádio. 
Tenta-se, assim, produzir-se uma comunicação signiHcativa, educativa, com es-
sas famílias e discutir a relação comunicação e educação no projeto a partir dos 
resultados de uma pesquisa sobre a recepção das produções de rádio.

Apresentadas as linhas gerais dos textos reunidos, depreende-se que os ma-
teriais ajudam a pavimentar um caminho – o método, em seu melhor sentido 
– que contribui, sobretudo, para resguardar a investigação da Guidez dos fenô-
menos comunicacionais, particularmente quando se depara com um terreno 
tempo rico, mas movediço, a um só tempo minado e potencializado pelas plata-
formas tecnológicas como é o da comunicação. A isto, destacamos a aHrmativa 
de Ilya Prigogine (2011, p. 12): “Desde que a instabilidade é incorporada, a 
signiHcação das leis da natureza ganha um novo sentido. Doravante, elas expri-
mem possibilidades”. 

A coletânea aqui apresentada – estudos de caso, relatos de experiência, afe-
rições empíricas (mais ou menos suscetíveis à superHcialidade ou ao excesso de 

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   299 15/10/14   21:33



300 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

descrição e à densidade ou à fragilidade analítica), que buscam respaldo con-
ceitual e gravitam em torno dos eixos mídia-região-mídia regional-era digital, 
– constitui um itinerário para reaHrmar o estudo da comunicação – particular-
mente aquela conformada pela mídia regional – como um campo de possibi-
lidades, vez que os eventos atualizam as possibilidades das leis (PRIGOGINE, 
2011, p. 13). As hipóteses, resguardada a provisoriedade, virão a partir de um 
estudo sistemático e, melhor, na perspectiva comparativa, como reGexão e prá-
tica investigativa recomendada pela professora Anamaria Fadul.

Como já alertaram Blumler, MacLeod e Rosengren (1992), somente a pes-
quisa comparativa pode superar os limites de espaço e de tempo quando se trata 
de buscar alguma generalização conHável das teorias, suposições e proposições. 
E, de acordo com os autores, somente a análise comparativa pode explorar e 
revelar as consequências das diferenças em como a comunicação está organizada 
em nível macrossocial, ao que acrescentamos os níveis político, social, econô-
mico e, sobretudo, cultural e tecnológico, este último a parecer um paradigma 
destes tempos.

O que se extrai da coletânea serve, orientando-se pela aHrmativa dos autores, 
para contrariar universalismos ingênuos, assunções explícitas de que a comu-
nicação funciona da mesma maneira em suportes, circunstâncias, territórios/
espaços/regiões distintos. A perspectiva comparativa pode contribuir – e é isto, 
essencialmente, que caracteriza o material organizado em Mídia e Região na Era 
Digital – para reHnamentos teórico-conceituais e a observação de circunstâncias 
nas quais princípios podem seguramente ser aplicados ou, em boa hipótese, 
modiHcados, como convém à pesquisa em comunicação. 
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Quando o acaso não tem vez na
produção acadêmico-cientí!ca

Sonia Virgínia Moreira1

MOREIRA, Sonia V. (org.). Uma !lósofa em campo na 
Comunicação. São Paulo: INTERCOM, 2012.

Entre 2011 e 2012, ao reunir a produção da professora Ana-
maria Fadul no processo de edição do livro-homenagem ao 
seu período como presidente da INTERCOM, foi possível 
chegar à conclusão de que o título do volume não poderia 
ser diferente: Uma filósofa em campo na Comunicação. Soube 
depois que a professora teria perguntado por que não Uma 
filósofa no campo na Comunicação. Nunca conversamos sobre 
isso – e aproveito esta oportunidade para respondê-la e jus-
tiHcar as razões que guiaram o uso proposital do “em” como 
locução prepositiva, principalmente no sentido de expressar 
relações de: Interioridade; Movimento no espaço; Conti-
guidade no espaço; Posição dianteira; Direção; Inclusão no 
tempo; Valor distributivo; Tempo presente; Destinação; Re-
ferência; Valor, estimativa, quantidade; Forma; Meio, instru-

1.  Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São 
Paulo (1999). Professora associada da Faculdade de Comunicação 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, integra o 
corpo docente do Departamento de Jornalismo e do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação.

3.2
FADUL
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mento; Matéria; Assunto e Transformação.2 Os motivos para tal escolha são 
detalhados a seguir.

Dois desses signiHcados, posição dianteira e direção, permeiam toda a con-
tribuição cientíHca de Anamaria Fadul para o campo da Comunicação e tam-
bém as relações que estabeleceu na Escola de Comunicações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo e no Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
Universidade Metodista de São Paulo com colegas, associados e orientandos. O 
primeiro exemplo é o livro organizado por ela com o título Novas Tecnologias de 
Comunicação: Impactos políticos, culturais e socioeconômicos, publicado em 1986 
(coedição Summus/INTERCOM)3, um dos pioneiros na abordagem da inGu-
ência da tecnologia no mundo da Comunicação, que naquela época se referen-
ciava pela sigla NTC (para Novas Tecnologias de Comunicação). Na segunda 
metade da década de 1980 – quando computadores ainda não faziam parte das 
redações, da produção técnica dos meios de massa e muito menos do dia-a-dia 
das pessoas – ali estava um alerta:

Os estudos sobre cultura e comunicação no Brasil ainda estão voltados, 
em sua maior parte, para os problemas colocados pelos meios tradicio-
nais como imprensa, cinema, rádio e televisão, considerados ainda em 
uma fase anterior às mudanças introduzidas nesses meios pelos compu-
tadores, satélites, laser etc. Mas também esses meios massivos começam 
a ser impensáveis sem os processos de informatização a que estão sendo 
gradativamente submetidos (FADUL, 1986, p. 19-20).

Que vinha acompanhado de uma crítica e uma direção:

São as empresas privadas ou públicas que, muitas vezes de forma acrítica, 
estão respondendo aos desaHos colocados pelo desenvolvimento tecno-
lógico nas áreas da cultura, da comunicação e da educação. E, quer os 

2.  Cf.: Michaelis – Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 
2004.

3.  A reunião dos textos em livro (alguns deles com tradução do espanhol feita pela própria 
Anamaria) foi a forma encontrada para organizar as apresentações do V Ciclo de Estu-
dos Interdisciplinares da Comunicação sobre o tema ‘novas tecnologias’ no congresso 
da Intercom de 1983, do qual participaram pesquisadores brasileiros, norte-americanos 
latino-americanos e europeus – entre os quais Marike Finley, Sérgio Dayrell Porto, Jesús 
Martín-Barbero, Javier Esteinou Madrid, Giuseppe Richeri, Adriano Duarte Rodrigues.
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setores universitários participem ou não das discussões sobre essa nova 
realidade, as NTC serão efetivamente implantadas porque fazem parte 
da lógica de expansão e desenvolvimento do sistema capitalista. Lutar 
por inGuir no delineamento de novas Políticas de Comunicação, Cultura 
e Educação, que já incluem essas novas tecnologias, é muito mais realista 
do que saudosamente se continuar voltado para um passado que, em-
bora mais romântico, não serve mais como ponto de partida para uma 
intervenção efetiva e concreta na sociedade contemporânea (FADUL, 
citado, p. 20).

Esse texto escrito há precisamente 30 anos traz elementos bastante atuais: 
ainda que hoje nossas universidades estejam abertas para o debate sobre ques-
tões que afetam o cotidiano da sociedade, das comunidades, como explicar que 
em 2014 continuemos a discutir os termos para a demarcação e a implantação 
de uma política de comunicação para o país que agregue os aparatos tecnológi-
cos disponíveis tantas gerações depois? Agrupam-se aqui, portanto, indicadores 
do tempo presente, de matéria e de assunto e transformação.

A posição dianteira e a direção se manifestariam mais uma vez na produção 
de Anamaria Fadul nos anos 90, com o seu interesse voltado primeiro para a 
produção de estudos sobre o processo de internacionalização e, em seguida, 
sobre as condições regionais dos meios de comunicação – temas centrais do 
Núcleo de Pesquisa de Mídia Regional e Global instalado na Universidade Me-
todista de São Paulo. Ali deu prosseguimento a análises dos meios de comuni-
cação tanto na área mais ampla da comunicação internacional, além-fronteiras, 
como no segmento especíHco da indústria de mídia existente nas cinco regiões 
brasileiras (intrafronteiras). Ao recuperar a formação dos grupos de mídia na-
cionais, cuja base localiza no período de modernização do país que se segue à 
Revolução de 1930, a pesquisadora aponta que:

Uma das principais características dos grupos brasileiros é a sua dimen-
são multimídia e o grande poder de concentração. Esse fato é resultante 
da não existência na legislação brasileira de formas que impeçam a con-
centração e a propriedade cruzada dos grupos de mídia. A Constituição 
de 1988 simplesmente condena os monopólios, mas sem apresentar ins-
trumentos de uma ação efetiva nessa área (FADUL, 1998, p. 85).

Uma vez mais, a atualidade do texto é evidente – ao apontar a ausência de 
uma legislação que contemple o campo particular das comunicações no Brasil 
–, enquanto outro trecho do mesmo artigo chama a atenção pela conexão que 
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estabelece com o presente ao expressar o cenário possível para os grupos de mí-
dia a partir do Hnal da década de 1990:

As grandes mudanças ocorridas na mídia brasileira, nos anos 90, ainda 
não tiveram seu pleno desenvolvimento, pois ainda existe um grande po-
tencial de transformação dos grupos de mídia com as próximas concessões 
de TV por assinatura. Espera-se o surgimento de outros grupos nessa área. 
Por outro lado, a desregulamentação da telefonia Hxa, local e de longa 
distância só se realizou no ano de 1988, o que permite supor o surgimento 
de novos atores nesse processo que atraiu a atenção de grandes grupos em 
todo o mundo e ainda não terminou (FADUL, citado, p. 88).

Em 2014, a propriedade dos meios de comunicação ainda se vincula a gru-
pos familiares que concentram um número relevante de concessões públicas 
de radiodifusão e de infraestrutura das comunicações. As famílias que con-
trolam a mídia de abrangência nacional estão na região sudeste: os Civita, do 
Grupo Abril; os Marinho, das Organizações Globo; os Frias, do Grupo Folha; 
os Saad, do Grupo Bandeirantes, e os Mesquita, do Grupo Estado – quatro 
dessas famílias na cidade de São Paulo. Em nível regional, há exemplos de 
grupos midiáticos: os Sirotski, do Grupo RBS, predominam no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina, enquanto as famílias Pereira e Lemanski dirigem 
o Grupo Paranaense de Comunicação – GRPCOM no estado do Paraná. 
Na região norte, a família Calderaro, da Rede Calderaro de Comunicação, 
distingue-se no estado do Amazonas, assim como a família Maiorana, das 
Organizações Rômulo Maiorana, são destaques no Pará. No nordeste, a Rede 
Bahia é controlada pela família Magalhães; o Sistema Mirante é mantido pelos 
Sarney no Maranhão; o Sistema Verdes Mares, no Ceará, pertence à família 
Queiroz; e o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, em Pernambu-
co, integra o Grupo JCPM, da família Paes Mendonça. Nos estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, o Grupo/família Zahran é proprietária da Rede 
Mato-grossense de TV e, nos estados de Goiás e Tocantins, a família Câmara 
administra as Organizações Jaime Câmara de jornais, emissoras de rádio e TV 
e provedores de Internet. 

A Lei 12.485, de 2011, mudou em parte esse quadro: acabou com o limite 
de 49% para participação estrangeira em empresas de telecomunicações e, para 
estimular a competição, regulou a convergência das telecomunicações com a 
mídia audiovisual, autorizando companhias de telefonia a entrar no mercado 
de TV por assinatura em todo o país. Na prática, a Lei de Serviço de Acesso 
Condicionado uniHcou as regras para serviços semelhantes antes diferenciados 
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pela tecnologia – DTH, cabo, MMDS – e deu sinal verde para que as concessio-
nárias de telefonia Hzessem uso das suas redes para distribuir conteúdos de TV 
paga. Considerando o texto escrito por Anamaria Fadul em 1988 constatamos 
que ali se encerravam elementos de Movimento no espaço; Posição diantei-
ra; Direção; Inclusão no tempo; Tempo presente; Referência; Valor, estimativa, 
quantidade; e Assunto e Transformação – como forma de referendar o movi-
mento da Hlósofa em campo na Comunicação. 

Da mesma forma, os estudos regionais desenvolvidos no Programa de Pós-
-graduação da Universidade Metodista de São Paulo acrescentam a esse movi-
mento de produção cientíHca o sentido de interioridade/exterioridade, ao esco-
lher estudar os processos de regionalização, nacionalização e internacionalização 
dos grupos midiáticos regionais brasileiros:

A pesquisa tem por objetivo compreender como a mídia regional está 
enfrentando os processos de regionalização, nacionalização e internacio-
nalização no contexto da globalização da economia e da comunicação. O 
caminho escolhido para o exame dessa questão é estudar os mais impor-
tantes grupos midiáticos das cinco regiões brasileiras, para se traçar um 
perHl desses grupos e mostrar como eles se articulam com a mídia local, 
regional, nacional e internacional e, ao mesmo tempo, com o poder po-
lítico e econômico regional e nacional. Será utilizada uma metodologia 
qualitativa de caráter descritivo e uma perspectiva comparativa para se 
entender melhor as semelhanças e diferenças desses grupos no espaço 
regional brasileiro (FADUL, online4). 

Vários estudos regionais, na forma de teses e dissertações dos seus orien-
tandos, tiveram origem nesse trabalho de pesquisa, que entre 2005 e 2006 
também gerou duas disciplinas especiais no âmbito da pós-graduação em Co-
municação na Metodista de São Paulo: Mídia nas regiões brasileiras e Redes 
midiáticas e processos de regionalização e globalização da comunicação. A pri-
meira tratava de analisar, “de forma comparada, as principais dimensões da 
mídia nas cinco regiões, buscando superar a identiHcação da mídia brasileira 
com a mídia de São Paulo e do Rio de Janeiro”, enquanto a segunda tinha 
por objetivo examinar o papel das redes de jornais, rádio, TV e Internet em 
um país com dimensões continentais como o Brasil e responder à seguinte 

4.  Disponível em: <https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=A7
A0AA0AC9FA>.
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pergunta: “Elas [as redes] têm contribuído para a construção de uma identi-
dade regional, nacional e internacional ou, ao contrário, tem permitido uma 
descaracterização das várias culturas regionais?”. 

Nas pesquisas e em disciplinas como as duas mencionadas estava manifes-
ta a intenção de explorar exaustivamente no seu trabalho a base teórica que 
contempla os Guxos e os contraGuxos da informação / da produção midiática 
e a base metodológica dos estudos comparados (nacionais e internacionais). A 
contextualização do Brasil na análise comparada dos meios de comunicação 
existentes nas cinco regiões brasileiras permitiu que a pesquisadora constatasse, 
por exemplo, que as mesmas assimetrias veriHcadas no exame dos dados regio-
nais demográHcos, econômicos, culturais e educacionais estavam presentes na 
mídia das diversas regiões:

O desenvolvimento de um sistema midiático regional [...] tem íntima 
relação com os indicadores demográHcos e econômicos, isto é, qual o 
tamanho da população, onde ela se localiza e quanto tem para consumir. 
Essa relação Hca ainda mais clara quando se examina as áreas Nielsen, 
pois se pode observar um outro mapa do Brasil, com grandes áreas do 
território que não são objeto de pesquisas sistemáticas dos institutos de 
pesquisa como, por exemplo, o Ibope, que analisa a audiência televisiva 
somente em nove capitais brasileiras, que são aquelas que possuem os 
melhores indicadores econômicos, educacionais e sociais. [...] Esse fato 
signiHca que, para a publicidade e os anunciantes, o Brasil da mídia é 
muito menor do que aquele real. [...] Um dos aspectos mais importantes 
dessa análise comparada das regiões é a constatação da profunda desi-
gualdade ainda existente, apesar dos últimos dados que apontam para 
um maior crescimento regional. O conhecimento das assimetrias entre 
as regiões pode contribuir para uma melhor compreensão do seu sistema 
de mídia (FADUL, 2006, p. 28-29).

A questão das assimetrias e dos Guxos comunicacionais também esteve pre-
sente em outras produções de Anamaria Fadul, entre as quais análises da tele-
novela brasileira como modelo de Hcção televisiva seriada. De modo geral, a 
sua produção mostra que, do livre Guxo da informação defendido na década 
de 1980 no Relatório MacBride para a UNESCO5 ao equilíbrio na produção 

5.  Many Voices, One World foi o título do relatório Hnal apresentado em 1980 pela Comis-
são Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação, instituída em 1977 
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midiática por meio de contraGuxos comunicacionais, culturais e regionais, a 
principal intenção (e melhor contribuição) da pesquisadora foi manter operante 
o vínculo entre conhecimentos gerados por áreas cientíHcas e setores indus-
triais diversos que permite hoje uma avaliação do Brasil e da mídia brasileira 
pelo olhar constitutivo da Comunicação. Essa experiência em campo na Co-
municação conduziu, inclusive, ao surgimento de áreas emergentes de estudos, 
dentre as quais as GeograHas da Comunicação aparecem como a mais recente 
e promissora. Quando o conhecimento interliga história e trajetória, o acaso 
deHnitivamente não tem vez na produção cientíHca. 
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A teoria necessária em contínua cons-
trução no panorama latino-americano

Samantha Castelo Branco1

FADUL, Anamaria. Cultura e comunicação: a teoria neces-
sária. In: KUNSCH, Margarida Maria; ASSIS, Francisco de 
Assis (Orgs.). Comunicação, democracia e cultura. São 
Paulo: Loyola/INTERCOM, 1989. p. 69-85.

Apontar para a necessidade de pesquisas na área de comu-
nicação como forma de contribuir para uma Teoria da Co-
municação Latino-americana, voltada à transformação eco-
nômica, política, social e cultural do continente. É com este 
objetivo que Anamaria Fadul se dedica, no Hnal da década 
de 1980, a reGetir sobre as tendências midiáticas e, especial-
mente, sobre as pesquisas ora realizadas em torno de objetos 
comunicacionais.
Acontecimentos políticos e econômicos inGuenciaram, na-
quele momento, os estudos de comunicação. Em meio à 
redemocratização de países do Cone Sul e às possibilida-

1.  Jornalista e advogada. Doutora em Comunicação Social pela 
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Professora do 
Departamento de Comunicação Social (DCS) e do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Subcoordenadora do PPGCOM. Co-
ordenadora de Comunicação da UFPI. Especialista em Direito 
Tributário.
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des de integração econômica e cooperação política, problemas sociais, como 
a fome, a miséria, o desemprego, a falta de moradia e saneamento básico, 
que ainda assolam as populações, marcam negativamente o panorama latino-
-americano. Os países do continente mergulharam em uma crise econômica 
impulsionada pela dívida externa e por uma forte inGação, sinalizando a 
“década perdida”.

Do ponto de vista cultural, a América Latina sofre visível inGuência de 
países desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos, como pontuado no 
Relatório McBride, fruto dos estudos da Comissão Internacional para o Es-
tudo dos Problemas de Comunicação, presidida pelo irlandês Sean McBride, 
Prêmio Nobel da Paz. A principal função dessa comissão, que se reuniu pela 
primeira vez em Paris, em dezembro de 1977, era a de elaborar um relatório 
a ser analisado na XXI Conferência Geral da UNESCO, marcada para o ano 
de 1980, em Belgrado.

Assim foram aprovados os doze princípios da Nova Ordem Mundial da In-
formação e Comunicação (NOMIC). No próprio prefácio do relatório, Sean 
McBride escreveu que, embora não houvesse uma tendência única entre os 
participantes da comissão, todos estavam certos da necessidade de reformas de 
estrutura no setor da comunicação, uma vez que a ordem até então em vigor era 
inaceitável (SCHENKEL, 1981).

A necessidade de eliminação das disparidades na comunicação mundial foi 
fortemente pontuada no documento. Em resumo, são estas as questões apon-
tadas: eliminação dos desequilíbrios e desigualdades que caracterizavam a atual 
situação; supressão dos efeitos negativos de certos monopólios, públicos ou pri-
vados, e das concentrações excessivas; eliminação de barreiras internas e externas 
que se opusessem à livre circulação e a uma difusão mais ampla e equilibrada 
da informação; pluralidade das fontes e canais de informação; liberdade de im-
prensa e de informação; melhoria da situação dos países em desenvolvimento, 
por meio do investimento em equipamentos, funcionários qualiHcados, infra-
estrutura e da ajuda dos países desenvolvidos; respeito pela identidade cultural 
e pelo direito de cada nação informar a opinião pública mundial sobre seus 
interesses, aspirações e valores culturais e sociais (MCBRIDE, 1983).

Roncagliolo (1982, p. 199) tenta resumir o signiHcado da Nova Ordem: “a 
NOMIC não é, em essência, outra coisa que a proposta de democratizar este 
poder da comunicação e, por esta via, democratizar as sociedades”.

Para resumir as principais críticas feitas à NOMIC, especialmente por 
teóricos latino-americanos, vale frisar que o documento restringiu-se muito 
mais ao nível teórico do que a medidas práticas, as quais viessem, essencial-
mente, a minimizar ou acabar com a dependência informativa dos países do 
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Terceiro Mundo2 em relação aos desenvolvidos. De acordo com José Mar-
ques de Melo,

[...] foi muito escassa a defesa dos postulados do relatório McBride, o 
que impediu que a opinião pública tomasse conhecimento acerca das 
motivações da UNESCO. [...] Na verdade, o debate sobre a NOMIC 
Hcou restrito aos gabinetes ministeriais e aos círculos intelectuais que 
gravitavam no cenário internacional, sem mobilizar os autênticos líderes 
da sociedade civil. (1992, p. 49).3

Todo esse cenário leva a crer, baseando-se na conjuntura da década de 1980, 
que a Teoria da Dependência e a Teoria da Manipulação não poderiam, segundo 
Anamaria Fadul, dar conta das questões envolvendo os processos comunicacio-
nais na América Latina. Embora na produção em análise, a autora não estabele-
ça relação direta entre o panorama da comunicação no continente latino-ame-
ricano e as conclusões contidas no Relatório McBride, suas colocações trazem 
a preocupação em fomentar pesquisas que compreendam melhor tal cenário:

2.  Após a Segunda Guerra Mundial houve uma espantosa explosão demográHca no mun-
do, que mudou o equilíbrio da população mundial. O número de Estados interna-
cionalmente reconhecidos como independentes na Ásia, por exemplo, quintuplicou. 
Essas mudanças envolviam um grupo de países que acabou sendo chamado de Ter-
ceiro Mundo. A expressão surgiu, em 1952, para ser empregada a esses países pobres 
e dependentes, enquanto o termo “Primeiro Mundo” se referia a países capitalistas 
desenvolvidos e “Segundo Mundo”, àqueles desenvolvidos comunistas. No entanto, al-
guns autores, como Eric Hobsbawm (1995), questionam a utilização do termo Terceiro 
Mundo. Hobsbawm explica que esse conceito começou a desmoronar na década de 70, 
uma vez que não poderia continuar sendo empregado a um conjunto de países cada vez 
mais divergentes. Assim apareceram outras expressões referentes aos países em questão 
– como “subdesenvolvidos”, “em desenvolvimento” e “em desenvolvimento de baixa 
renda” –, mas não foi estabelecido um consenso. Mesmo levando-se em consideração 
as diferenças existentes entre esses países e as mudanças processadas nos últimos anos, 
opta-se pela utilização do termo Terceiro Mundo, considerando-se a década a que esse 
texto se reporta - 1980. Entende-se que a expressão engloba os países que se encontram 
na periferia da comunidade internacional – embora existam diferenças econômicas, 
culturais e políticas entre essas nações –, em oposição aos países centrais ou altamente 
industrializados.

3.  Tradução de Verônica Aravena Cortez.
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Neste contexto se percebe a insuHciência de uma Teoria da Comunicação 
que continua tendo como ponto de partida a Teoria da Dependência e a 
Teoria da Manipulação. Se por um lado não se pode minimizar os efeitos 
da inGuência econômica, política e cultural dos Estados Unidos na Amé-
rica Latina, por outro a Teoria do Imperialismo Cultural, conseqüên-
cia das concepções anteriores, é incapaz de dar conta da atual situação 
latino-americana. (FADUL, 1989, p. 70)

 
O “imperialismo cultural”, deHnido por Herbert Schiller, no Hnal da década 

de 70, denuncia a aliança entre a indústria das novas tecnologias de comunica-
ção com o Estado, apontando para o monopólio tecnológico e econômico dos 
Estados Unidos, que, pela manipulação dos meios de comunicação, modelava 
a consciência individual com o objetivo de categorizar certos valores como os 
mais importantes.

De acordo com Lorenzo Vilches, “a teoria do imperialismo cultural pressu-
põe que os públicos ou os receptores das mídias sejam manipulados de tal forma 
que incorporem os modelos propostos nos conteúdos, programas e informações 
veiculados.” (1997, p. 83).

Vilches discorda do pressuposto, defendido pela teoria do imperialismo cul-
tural, de que os públicos ou os receptores das mídias sejam manipulados de 
tal forma que incorporem os modelos propostos nos conteúdos, programas e 
informações veiculadas4. Ele defende que, mesmo a comunicação sendo global, 
os destinatários negociam localmente o signiHcado simbólico das mensagens.

A inGuência que os meios de comunicação de massa exercem sobre a opinião 
pública é reiterada por pesquisas acadêmicas e de mercado, embora seja com-
plexa a quantiHcação desse fenômeno. Mas é importante compreender que essa 
inGuência não se dá de forma única e generalizada em todo o público. Cada in-
divíduo acaba por transportar o conteúdo dos meios massivos para sua realidade 
pessoal, o que pressupõe levar em conta seu campo de signiHcações, sua cultura 
e seu ambiente social.

Assim, o conceito de imperialismo cultural acaba por não ter total aplica-
bilidade já mesmo nos anos 80, marco temporal das ideias de Anamaria Fadul 
em análise. O reforço a essa não aplicabilidade vem na década seguinte, com 
tecnologias que permitem Guxos informativos múltiplos e dinâmicos, por meio 

4.  Observa-se que, como resquícios da teoria da agulha hipodérmica, ainda aGoram, em 
muitos estudos da área de comunicação, argumentos que procuram sustentar a existên-
cia de uma recepção acrítica e passiva.
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da TV a cabo e da Internet. “Não existe ainda, entretanto, um esforço mais 
concentrado e coordenado para o desenvolvimento de uma Teoria e Metodo-
logias adequadas ao conhecimento da realidade continental da comunicação” 
(FADUL, 1989, p. 72).

Essa lacuna teórica, na visão de Fadul, se agrava quando da percepção da 
especiHcidade histórica e regional dos fenômenos massivos na América Latina 
e da existência de um forte mercado cultural regional do melodrama que, espe-
cialmente com as telenovelas, retratam cenas culturais do continente.

Também se percebe que, com ou sem valor artístico, as telenovelas re-
presentam a invenção de um gênero televisivo, chamando dessa forma a 
atenção dos pesquisadores para a importância dos estudos sobre os gêne-
ros. (FADUL, 1989, p. 73)

Anamaria Fadul destaca que a integração cultural da América Latina “não 
está se dando, a nível de massas, através da literatura, do cinema ou de outras 
formas artísticas, mas especialmente das telenovelas” (FADUL, 1989, p. 79).

Para além da telenovela, outros objetos comunicacionais, abrangendo gêne-
ros e subgêneros, oriundos do rádio, da televisão e do cinema, por exemplo, de-
veriam, na visão da autora, ser estudados pelos pesquisadores latino-americanos:

[...] não é somente com relação à televisão que o estudo dos gêneros inte-
ressa. No caso do rádio é a própria condição de sua compreensão. [...] Os 
gêneros ganham assim uma centralidade nos estudos sobre comunicação, 
pois articulam os dois momentos no processo de comunicação, a emissão 
e a recepção (1989, p.82).

Desa!os e Perspectivas para uma Teoria em Construção

Os acordos de colaboração à época assinados entre países da América Lati-
na apontavam para uma possível integração regional, sedimentada em projetos 
econômicos e políticos dos anos 90, que não desprezavam o papel da comuni-
cação nesse processo.

Nesse sentido, Fadul (1989) vislumbra a necessidade de produção de conhe-
cimento sobre tal realidade, como forma de oferecer subsídios para sua avaliação 
pelos governos nacionais, ideia também defendida por José Marques de Melo 
(1988, p. 40):
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A comunicação social continua a exercer papel decisivo na conformação 
das identidades nacionais e na condução das sociedades para protago-
nizar episódios históricos. Pode mobilizar sentimentos e emoções para 
inviabilizar o progresso ou pode despertar motivações para acelerar o 
desenvolvimento das nações. A chave da questão está em quem controla 
e orienta os seus mecanismos decisórios. As lições do passado não podem 
ser esquecidas, sob o risco de repetições danosas aos nossos interesses 
políticos e culturais.

De fato, se reconhece o inegável papel que a comunicação teve, da década 
de 1990 para cá, e continuará a ter não apenas no que se refere à promoção do 
debate de questões políticas, econômicas, sociais e culturais da América Latina, 
mas também no cenário mundial.

Anamaria Fadul procura, em suas argumentações, embora se preocupe 
em apontar signiHcativas contribuições, como as fornecidas por Jesús Mar-
tín-Barbero e José Marques de Melo, defender a necessidade de uma Teoria 
Necessária, a ser produto de estudos de pesquisadores latino-americanos dedi-
cados a compreender o processo de integração regional, bem como dar conta 
das questões culturais que envolvem esse cenário. Destaca que tal teoria não 
pode ser produto acabado, mas uma teoria provisória, embora consistente, 
fruto do continente:

Dessa forma, enfrentar os desaHos do presente com olhos no futuro, ten-
do por base as conquistas do passado, é a grande tarefa para a Teoria 
da Comunicação Latino-americana que deixaria de ser uma disciplina 
exclusivamente acadêmica e discursiva, voltada sobre si mesma, com a 
única tarefa de sua própria justiHcativa, para se transformar em um co-
nhecimento necessário (FADUL, 1989, p. 85).

Mais de 25 anos depois da defesa da necessidade de uma teoria latino-ame-
ricana, os acontecimentos parecem, por si só, atualizar o convite de Anamaria 
Fadul à produção de novas pesquisas, sendo mister reconhecer o esforço de di-
versos estudiosos, que, ao longo de décadas, construíram importante referencial 
teórico a partir de investigações sobre objetos comunicacionais.

As mudanças políticas, econômicas e sociais, as transformações no mundo 
midiático, as tecnologias da informação e da comunicação, os mais recentes 
hábitos comunicacionais proporcionados pelo advento das redes sociais, tanto 
no plano global como no regional, impulsionam pesquisadores a um novo olhar 
sobre o panorama comunicacional.
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No caso brasileiro, as possibilidades de produção de novos estudos são múl-
tiplas e diversas. Hoje, os pesquisadores mais experientes encontram-se diante 
de uma estimulante tarefa, a de impulsionar, no âmbito dos cursos de graduação 
e pós-graduação, jovens pesquisadores a se dedicarem à compreensão das ques-
tões que, a cada dia, brotam no campo comunicacional. DiHculdades sempre 
hão de existir, mas o desejo de contribuir para uma teoria necessária precisa 
suplantar os desaHos que possam aparecer nessa jornada. Além disso, os estu-
diosos do meio acadêmico precisam buscar caminhos que levem suas produ-
ções ao conhecimento da sociedade, aproximando-as do mercado de trabalho 
e adquirindo potencial para, de fato, contribuir com o seu desenvolvimento, 
seja em ampla escala – o desenvolvimento latino-americano –, seja em menor 
amplitude – o desenvolvimento de uma microrregião. Talvez, assim, a Teoria 
Necessária, ainda que em contínua construção, possa ser útil às desejadas trans-
formações no continente.
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Novas tecnologias de comunicação: 
contribuições visionárias nos dias
de hoje

Karin Müller1
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cação, Impactos Políticos, Culturais e Sociais. São Paulo: 
Summus Editorial, 1986.

A discussão sobre as novas tecnologias de comunicação faz 
parte da pauta de reGexões atuais que ainda tentam identi-
Hcar e compreender seus impactos, o que esperar do futuro 
e como os meios de comunicação estão absorvendo sua evo-
lução. Pensar nessa discussão dentro de uma obra publicada 
há quase trinta anos parece, num primeiro momento, algo 
distante dos tempos de hoje. Ao iniciar a leitura de uma obra 
nesta época e sobre este tema se espera visões ultrapassadas, 
questões já respondidas e pensamentos que já não serviriam 
mais para as atuais tecnologias de comunicação. Entretanto, 
ao ter contato com a obra Novas tecnologias de Comunicação: 

1.  Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 
São Paulo. Foi bolsista FAPESP durante a graduação com proje-
to de pesquisa sobre televisão regional no Brasil coordenado por 
Anamaria Fadul, tendo seu mestrado sob mesma orientação. Atual-
mente é professora da Faculdade de Comunicação e coordenadora 
da área de Capacitação no Núcleo de Educação a distância na Uni-
versidade Metodista de São Paulo. E-mail: karinkm@gmail.com 
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impactos políticos, culturais e sócio-econômicos, organizada por Anamaria Fadul e 
publicada em 1986, percebe-se que essa, especiHcamente, não se encaixa nesses 
aspectos.

A obra traz artigos resultantes da discussão feita entre pesquisadores brasilei-
ros e estrangeiros no V Ciclo de Estudos Interdisciplinares da Comunicação que 
trouxe como problemática as novas tecnologias de Comunicação (NTC) e suas 
implicações políticas, assim como os impactos econômicos, sociais e culturais. 
É dividida em quatro grandes temas: Novas tecnologias de comunicação: um novo 
domínio do conhecimento?; Das políticas industriais às políticas de comunicação: o 
deslocamento necessário; Tecnologia, cultura e comunicação na América Latina; e, 
por último, O dilema tecnológico brasileiro: desenvolvimento, perspectivas e impas-
ses da informatização.

Conhecimento, Impactos, Cultura e Perspectivas

A primeira parte traz artigos de Marike Finlay, Javier Esteinou Madrid, Luiz 
Octavio de Lima Camargo e Sergio Dayrell Porto. Os textos trazem uma visão 
mais reGexiva sobre as NTC e conseguem, ao mesmo tempo, proporcionar lei-
turas otimistas e pessimistas sobre o tema. O questionamento sobre a real exis-
tência de uma sociedade da comunicação e outras aHrmações que posicionam as 
NTC como artifícios apenas para servir de distração aos problemas da sociedade 
industrial são colocados ao lado de considerações sobre o desenvolvimento de 
uma nova sociedade civil a partir da evolução das NTC e da proliferação dos 
meios de comunicação de massa, o que pode gerar uma vinculação entre os 
indivíduos, proporcionando um estado nacional ampliado através das possibili-
dades que a tecnologia pode trazer para a sociedade.

A ideia de que a democracia cultural ainda é apenas um projeto está contem-
plada nessa primeira parte, o que nos faz notar que essa percepção ainda é real. 
No artigo de Sergio Dayrell Porto, o autor faz um questionamento interessante 
sobre como o país pode pensar nas NTC sem olhar para as questões não resolvi-
das na sociedade, na educação, etc. (1986, p.75) Se colocarmos nos dias de hoje, 
até que ponto essa questão está fora do panorama brasileiro? Entretanto, como 
argumenta Anamaria Fadul no início da obra aqui relatada, se as NTC são uma 
realidade, é preciso pensar em formas de trazê-las para a nossa sociedade, formu-
lando estratégias que ajudem o país a utilizá-las em prol de todos.

Em outro momento, Porto comenta que essa realidade dos meios de comu-
nicação de massa atrelados às NTC pode mudar a forma de compreender os 
meios, deixando de ser massivo no sentido de atingir muitas pessoas, e passando 
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a receber esse nome por atingir um grupo especíHco com inúmeras mensagens, 
informações, etc., pois o pesquisador prevê que o acesso à informação tornará 
o homem mais próximo do real, alcançando assim o status de um indivíduo à 
frente de uma nova racionalidade através de uma gama de informações enviadas 
ao mesmo tempo, o que vai de encontro com o que De Fleur e Ball-Rokeach 
(1993) aHrmam, entender a comunicação de massa como algo central na estru-
tura da sociedade. 

Talvez não seja possível aHrmar que vivemos em uma era de comunicação de 
massa simplesmente por conta do número de mensagens que são trocadas entre 
os indivíduos, porém, é interessante notar como as visões do hoje já estavam 
presentes nas reGexões de anos atrás, um exemplo é essa observação sobre o ho-
mem se sentir à frente e próximo da realidade de mundo porque no futuro terá 
acesso a inúmeras informações que o farão ter uma racionalidade diferenciada. 

Para a segunda parte, Anamaria Fadul reuniu artigos que tratam de políticas 
industriais e de comunicação. E o que torna ainda mais rica essa discussão é o 
fato de serem três textos escritos por pesquisadores de países diferentes, são eles 
Portugal, Itália e Canadá.

Assuntos como a crise de serviços públicos, principalmente na área de radio-
difusão na Europa por conta da implantação de redes de comunicação via cabo, 
nem sempre bem sucedidas, no Hnal da década de 1970 faz parte do primeiro 
artigo que relata as tentativas de parceria entre Alemanha e França para constru-
írem um satélite de difusão direta de televisão após o rompimento com o pro-
jeto organizado pelos países da Europa por motivos de lentidão na evolução do 
programa que poderia prejudicar a indústria tecnológica dos países europeus. 

O interessante desses relatos é notar que no período de publicação do li-
vro, meados dos anos 1980, a discussão sobre projetos de televisão via satélite 
e cabo ainda estavam no início e uma das principais pautas era a questão da 
programação: como produzir tantos programas para tantos canais? Qual será 
o vínculo entre os programas locais e internacionais? E ainda “é possível e 
desejável dilatar a parte de tempo livre que os indivíduos destinam em média 
ao consumo de TV?” (RICHERI, 1986), o que relata bem a realidade em que 
vivemos na qual temos a nossa disposição pacotes de TV a cabo com mais de 
200 canais, como se a programação fosse uma grande vitrine a nossa disposição 
24 horas por dia. E mesmo com projetos consolidados algumas décadas depois 
continuam as mesmas perguntas: o quanto é absorvido de todos esses canais? 
Com a proliferação da TV a cabo pelos países, ainda podemos caracterizar essa 
TV como ‘fragmentada’ com relação ao seu alcance e ao seu número de assi-
nantes? Este cenário transformou as ofertas das TVs abertas (STRAUBHAAR 
& LAROSE, 2004).
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ReGexões sobre a implantação de uma comunicação informatizada e sobre a 
angústia e apreensão que se sentia na época a respeito da comunicação informa-
tizada se fazem presentes a todo o momento nesta obra. O medo de perder espa-
ço para as máquinas com os avanços tecnológicos, o que ainda é uma realidade 
nos dias atuais, a perda de identidade com a massiHcação, a preocupação com 
as culturas locais a partir do momento em que um sinal de televisão de outro 
país avança as fronteiras são apenas algumas das preocupações que saltam aos 
olhos do leitor nesta publicação. “O que hoje inquieta é a autonomia da esfera 
tecnológica ou funcional, em relação à vontade e aos projetos humanos”, como 
destaca Rodrigues em seu artigo (p.107).

Essa visão da massiHcação e imposição cultural Hca clara no relato de caso 
do Canadá, no qual a dependência dos canais americanos, com a precoce vinda 
da rede via cabo e por conta da proximidade com os Estados Unidos, a progra-
mação das TVs canadenses passou a ser tomada por programas internacionais. 
O país teve a maior penetração de televisão por cabo já na década de 1980 e, 
ao mesmo tempo, em que o Canadá teve esse pioneirismo na construção de 
um projeto sólido, os canadenses não tiveram controle sobre sua programação, 
deixando programas estrangeiros tomarem conta de seus canais e da audiência. 
“A Difusão por satélite, junto com a grande penetração da televisão por cabo, 
facilitou a transformação do Canadá em uma extensão natural do mercado de 
televisão americano” (MELODY, p. 111). 

Se imaginarmos uma linha do tempo com relação a televisão e mais especi-
Hcamente sobre a televisão via cabo, percebemos que ainda temos essa mesma 
situação em alguns países. O investimento de grandes grupos de comunicação 
em televisão por assinatura ainda não é tão expressivo. No caso brasileiro, a 
Rede Globo investe em canais fechados com programação diversiHcada e em 
canais temáticos, algo que não ocorre na mesma proporção com os demais gru-
pos. Vemos com este panorama de décadas atrás, os mesmos problemas de in-
vestimento, planejamento e diHculdades para criação de conteúdos, grades de 
programação, etc., o que ainda nos leva a ter uma relação complicada com os 
produtos estrangeiros que não param de surgir (MÜLLER, 2011).

Na terceira parte do livro, a questão especíHca da América Latina é colocada 
em pauta. Jesús Martín-Barbero se propõe a falar sobre a relação entre tecnolo-
gia e cultura, deixando em um de seus subtítulos novas tecnologias e esquizofrenia 
cultural (p.121). O autor procura mostrar como o fetiche e a fascinação pelas 
novas tecnologias pode corromper a relação com a própria cultura. É preciso 
cuidado para que as NTC não dominem as relações culturais em prol dos donos 
dessa tecnologia. Martín-Barbero defende que é preciso explorar a tecnologia 
para que sua função favoreça o usuário, “[...] a única forma de assumir ativa-
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mente o que nos impõem será o antidesenho” (p.130), ou seja, se temos tec-
nologia voltada aos meios de comunicação, então precisamos pensar em como 
usá-las e não apenas receber o que fazem, assim estaremos produzindo algo a 
partir da cultura local, mantendo a identidade cultural nos meios.

Além da percepção cultural, outra preocupação destacada neste capítulo da 
obra é o acúmulo de informação e as bases de dados. Com o desenvolvimento 
dos meios através da tecnologia, o armazenamento de informação através de sis-
temas automáticos também aumenta. Um exemplo que o pesquisador Gabriel 
Rodrigues faz é a geração de satélites americanos que tiravam fotos a cada 18 
dias da superfície do globo terrestre e guardavam essas informações e suas inter-
pretações em bancos de dados. O acesso a esses dados é importantíssimo para 
o desenvolvimento de várias áreas cientíHcas, portanto, o pesquisador defende 
que os países em desenvolvimento, chamados de terceiro mundo na época, pre-
cisavam correr atrás dessa tecnologia aplicada a bancos de dados para não Hca-
rem para trás. No Hnal de seu artigo, o pesquisador apresenta um estudo feito 
por um instituto com sede em três países da América Latina que tinha como ob-
jetivo desenvolver tecnologia para isso. Rodrigues deixa claro em seu texto que 
era preciso ter espírito inovador para transformar a tecnologia em algo útil para 
a sociedade, o que se aproxima das aHrmações de Martín-Barbero e até mesmo 
com os avanços tecnológicos dos últimos anos. Encontrar uma função signiHca-
tiva para a tecnologia a torna legítima, e justiHca investimentos e aplicabilidade.

Ainda na perspectiva da América Latina, porém agora especiHcamente do 
Brasil, a obra traz sua última parte com perspectivas e alguns dilemas brasileiros 
da época com relação as NTC. 

Anamaria Fadul faz sua contribuição nesta parte com uma visão menos pes-
simista e mais realista sobre as NTC na década de 1980. A organizadora desta 
obra se coloca numa posição que defende a análise das consequências das tec-
nologias na área e não mais aos seus impactos negativos ou mesmo denúncias 
de abusos das indústrias. A luta por tecnologia de ponta vai muito além de 
poder de empresários, e passou a ser uma questão de posicionamento do país, 
de soberania nacional, principalmente na América Latina e no Brasil. Essa ideia 
de uma conspiração das indústrias que desenvolvem tecnologia só atrapalhou os 
avanços no setor, segundo a autora. 

Fadul explica que “integrar o Brasil através das telecomunicações foi o úni-
co objetivo plenamente alcançado pelos sucessivos governos militares” (p.151-
152). Aprender com os casos internacionais era algo essencial na sua percepção, 
principalmente com o caso do Canadá por conta da perda de identidade cultu-
ral na grade de programação dos canais de TV. Ao mesmo tempo, era preciso 
Hcar atenta aos mercados internacionais até por conta de investimentos e de-
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senvolvimentos em tecnologia. Ao analisar este cenário, é importante apenas 
lembrar o que a pesquisadora Esther Hamburger comenta em sua obra de 2005, 
quando diz que havia a necessidade de se olhar para fora sem permitir a entrada 
de capital estrangeiro em empresas de comunicação da época.

A dura crítica sobre a visão autoritária de não discutir as NTC é presente 
em todo o texto de Anamaria Fadul. Podemos dizer que a visão da autora foi 
fundamental na época porque as NTC eram uma realidade impossível de ser 
negada ou ignorada. Discutir se seriam boas ou ruins para a comunicação já não 
poderia fazer parte da pauta, o necessário era entender como elas entrariam nos 
meios, como o homem poderia utilizá-las, ou seja, analisar de forma concreta e 
realista os fatos, sem se prender a teorias de conspiração ou mesmo ao fetichis-
mo colocado por Martín-Barbero. Fadul já pensava em uma política nacional 
alternativa que pensasse nas NTC daqui pra frente, sem negar ou mesmo demo-
nizar a sua existência, apenas trabalhando com a realidade.

Na mesma perspectiva, Bernardo de Andrade Carvalho confessa sua pre-
ocupação com o posicionamento do Ministério das Comunicações na época, 
em 1983, quando resolveram desacelerar todos os projetos que envolviam o 
desenvolvimento tecnológico na área de radiodifusão, pois o governo enxergava 
os programas como algo que pedia investimento, entretanto, sem geração de 
emprego ou lucro. O jornalista questiona como isso era possível num momento 
em que todos discutiam as NTC e ainda critica o posicionamento do Ministé-
rio, uma vez que na década de 1970 projetos de implantação de TV a cabo já 
haviam passado para aprovação, sem ao menos entrar para discussão no Con-
gresso Nacional. 

É notável que a reação do governo brasileiro deu a entender que havia um 
certo incentivo para que a indústria privada Hzesse seus investimentos, deixando 
de lado a discussão com a sociedade e o mais importante, a reGexão sobre possi-
bilidades e a criação de políticas nacionais para a área, não dependendo apenas 
de experiências privadas e casos internacionais.

Outra preocupação revelada nesta obra e que também parte dessa falta 
de discussão sobre as NTC no país é com relação a automação nos níveis 
de emprego, assunto apresentado no último artigo da obra pelo economista 
Paulo Roberto Feldmann, que coloca os países em desenvolvimento como os 
principais atingidos por este fenômeno. Porém, essa preocupação é constante 
nas discussões há muitos anos, mas o tema é colocado em pauta novamente 
pela rapidez com que as NTC estão sendo produzidas e aplicadas. Se pensar-
mos nos anos atuais, nada mudou. A cada ano novas tecnologias para todas 
as áreas são criadas e a substituição em alguns casos de homem por máquina 
é inevitável.
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O economista também coloca em pauta a diHculdade de se pensar em um 
país desenvolvido tecnologicamente, com avanços notáveis, quando ainda pro-
blemas básicos sociais estão presentes. O interessante e talvez triste é perceber 
que ainda vivemos no mesmo cenário com a mesma diHculdade de três décadas 
atrás, com apenas algumas melhorias, porém, com muita evolução tecnológica 
internacional.

1980 – 2000: Muitas Evoluções em um Mesmo Cenário

A oportunidade de ler esta obra três décadas depois se torna algo enrique-
cedor para a compreensão do que se vive hoje com relação às NTC. Anamaria 
Fadul conseguiu reunir textos que montaram um panorama nacional e inter-
nacional da comunicação sob a perspectiva da tecnologia, trazendo percepções 
otimistas e pessimistas, desaHos e soluções, problemas e propostas como um 
grande guia para aqueles que pretendem compreender a área neste aspecto.

Na apresentação, introdução e em seu artigo, Fadul se destaca dos demais 
por sua visão não tendenciosa sobre as NTC, defendendo a todo o momento 
uma necessária reGexão sobre a tecnologia de forma clara e próxima da realida-
de: é preciso pensar sobre as NTC sem se apaixonar ou odiar, mas sim, de forma 
objetiva que traga benefícios para a sociedade, para a área, aos proHssionais, 
etc. As NTC são uma realidade. Não basta mais dizer que é fascista, capitalista, 
ideológica ou que as indústrias ganharam e ganham dinheiro com isso ou até 
mesmo questionar as chamadas ‘transnacionais’, ou multinacionais nos dias de 
hoje, por suas posições a favor de grandes conglomerados tecnológicos. Era 
preciso deixar de lado esses apontamentos e resolver o que se queria daquela 
década pra frente. 

E daqui pra frente, não pensando em 1980, mas trazendo essa reGexão para 
hoje temos praticamente os mesmos questionamentos ou ainda perguntas que 
têm como origem no mesmo cenário de anos atrás. As NTC continuam cada 
vez mais presentes, a evolução tecnológica, as redes sociais, a utilização dos 
meios para educação, relações, etc. são a nossa realidade. A tecnologia caminha 
mais rápido do que há trinta anos atrás. E a nossa reGexão está acompanhando? 
Somos já capazes de deHnir o que queremos para essa sociedade da comunica-
ção e da internet? Temos políticas que asseguram os bancos de dados ou ainda 
sofremos com escândalos políticos nos quais sabemos que todos podem estar 
sendo vigiados?

Hoje nos perguntamos se utilizamos de forma correta a quantidade de apa-
relhos eletrônicos disponíveis e reGetimos sobre gerações que estão imersas neste 
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mundo tecnológico e conectado. As redes de televisão abertas chegam a quase 
100% do território nacional, assim como as TVs por assinatura tão discutida ao 
longo da obra. Em contrapartida, o quanto avançamos na produção de conte-
údos nacionais e regionais para este tipo de TV fragmentada? Se hoje a internet 
é responsável pela conexão de qualquer indivíduo com o mundo através de 
mensagens eletrônicas ou redes sociais e a informação está disponível a todo 
o momento, qual é a posição do Brasil em produção tecnológica comparado a 
outros países para que isso seja cada vez uma realidade no país?

No Brasil, as questões de região, cultura, avanços tecnológicos e os proble-
mas sociais ainda continuam sendo os principais desaHos. É preciso ter uma 
política abrangente no campo da comunicação, e essa aHrmação foi feita por 
Fadul na década de 1980 e se faz verdade hoje. É nítido que houve evolução 
das tecnologias de comunicação nos últimos anos com a chegada de novas pos-
sibilidades como conexão, interação e até mesmo uma maior relação entre os 
meios. Por outro lado, discutimos ainda os mesmos pontos sobre qualidade do 
conteúdo e criatividade, lentidão na chegada de tecnologia em alguns países, 
imposição cultural, etc. 

Com toda certeza, temos uma obra que deve ser lida nos dias de hoje e 
talvez ainda nos próximos anos, funcionando até mesmo como termômetro 
para percebermos o que realmente evoluiu e o que ainda é necessário pensar a 
partir de acontecimentos passados aqui relatados. Essa leitura apresenta diferen-
tes concepções sobre o mesmo tema, porém alguns pensamentos se mostram 
tão à frente de seu tempo, o que reGete a percepção visionária de Anamaria 
Fadul sobre os aspectos da comunicação a partir dos avanços tecnológicos sem 
otimismo ou pessimismo, apenas a partir da aceitação de uma realidade. Para a 
atualidade, essa aceitação se torna ainda mais imprescindível por vivermos em 
uma era tecnológica que nos desaHa a todo o momento, o que traz ainda maior 
admiração pelo aporte deixado nesta coletânea de textos e pela contribuição que 
a pesquisadora deixa em suas reGexões sobre a tênue relação entre a comunica-
ção, a cultura, a tecnologia e a sociedade.  

Referências

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à 
Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

BUCCI, Eugenio. Brasil em tempo de TV. São Paulo: Boitempo, 1996.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   324 15/10/14   21:33



325A!"#"$%" F"&'(

CARVALHO, Bernardo A. O processo de implantação das Novas Tecnologias 
de Comunicação. In: FADUL, Anamaria (Org.). Novas tecnologias de Comu-
nicação: impactos políticos, culturais e sócio-econômicos. São Paulo: Sum-
mus/INTERCOM, 1986.

DE FLEUR, Melvin; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da Comunicação 
de massa. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

FADUL, Anamaria (Org.). Novas tecnologias de Comunicação: impactos po-
líticos, culturais e sócio-econômicos. São Paulo: Summus/INTERCOM, 1986.

HAMBURGER, Esther. O Brasil antenado: a sociedade da novela. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

MÜLLER, Karin. A publicidade impressa e as minisséries da Rede Globo: 
adaptação e persuasão. 2011. Tese. (Doutorado em Comunicação Social). Uni-
versidade Metodista de São Paulo, SP.

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Identidade tecnológica e alteridade cultural. In: 
FADUL, Anamaria (Org.). Novas tecnologias de Comunicação: impactos po-
líticos, culturais e sócio-econômicos. São Paulo: Summus/INTERCOM, 1986.

MELODY, William H. Satélites de difusão direta: a experiência canadense. In: 
FADUL, Anamaria (Org.). Novas tecnologias de Comunicação: impactos po-
líticos, culturais e sócio-econômicos. São Paulo: Summus/INTERCOM, 1986.

PORTO, Sergio D. As teorias de Comunicação de massa diante das Novas 
Tecnologias: início do Hm da Comunicação massiva? In: FADUL, Anamaria 
(Org.). Novas tecnologias de Comunicação: impactos políticos, culturais e 
sócio-econômicos. São Paulo: Summus/INTERCOM, 1986.

RICHERI, Giuseppe. Tendências dos sistemas televisivos europeus: estratégias 
das Novas Tecnologias de Comunicação. In: FADUL, Anamaria (Org.). Novas 
tecnologias de Comunicação: impactos políticos, culturais e sócio-econô-
micos. São Paulo: Summus/INTERCOM, 1986.

RODRIGUES, Adriana D. A sociedade informatizada: o caso português. In: FA-
DUL, Anamaria (Org.). Novas tecnologias de Comunicação: impactos polí-
ticos, culturais e sócio-econômicos. São Paulo: Summus/INTERCOM, 1986.

STRAUBHAAR, Joseph; LA ROSE, Robert. Comunicação, Mídia e Tecnolo-
gia. São Paulo: Pioneira Jomson Learning, 2004.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   325 15/10/14   21:33



326 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   326 15/10/14   21:33



327A!"#"$%" F"&'(

Produção bibliográ!ca1

Artigos completos publicados em periódicos

FADUL, Anamaria. Matrizes Comunicacionais: Taxionomia 
de Teses e Dissertações - 1998/2002. Comunicação & So-
ciedade, UMESP, v. 1, n.10, p. 95-108, 2003.

FADUL, Anamaria. Globalização Cultural e Fluxo Interna-
cional da Ficção Televisiva Seriada: o caso da telenovela bra-
sileira. Comunicação. Veredas (UNIMAR), São Paulo, v. 1, 
p. 71-86, 2002.

FADUL, Anamaria. Pesquisa e Ensino nos 25 anos da Inter-
com. INTERCOM (São Paulo), São Paulo, v. 1, p. 263-273, 
2002.

FADUL, Anamaria. A Internacionalização da Mídia Brasilei-
ra. Comunicação & Sociedade, São Bernardo do Campo, v. 
30, p. 67-91, 1998.

FADUL, Anamaria. La Internacionalización de los Grupos de 
Medios en el Brasil de los anõs 90. Diálogos de La Comuni-
cación, Lima, v. 50, p. 105-110, 1997.

1.  Fonte: currículo Lattes de Anamaria Fadul, consultado em 
jun.2014.

3.2
FADUL

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   327 15/10/14   21:33



328 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

FADUL, Anamaria. Há Crise de Criatividade na Dramaturgia. Comunicação 
& Educação, São Paulo, v. 3, p. 71-72, 1995.

FADUL, Anamaria. BibliograHa sobre Telenovela Brasileira. Comunicação & 
Educação, São Paulo, v. 1, p. 117-122, 1994.

FADUL, Anamaria. Las Ciencias Sociales en la Ensenanza Y la Investigación de 
la Comunicacion. Linguagem e Linguagens, São Paulo, p. 53-53, 1992.

FADUL, Anamaria. Os Meios de Comunicação de Massa e a Transição no Leste 
Europeu. Anúario de Inovações Em Comunicação e Artes, 1991.

FADUL, Anamaria. Comunicación, Política Y Educación. Taller de Comuni-
cación, Cali, v. 3, p. 75-84, 1991.

FADUL, Anamaria. As ciências sociais no ensino e na pesquisa em comunica-
ção. In: Comunicación y Bogotá. Comunicación Y Ciências Sociales, Santa 
Fé de Bogotá, 1991.

FADUL, Anamaria. Os meios de Comunicação de massa e a transição no Leste 
Europeu. Anúario de Inovações, São Paulo, 1991.

FADUL, Anamaria. Comunicacción, política y educación. Taller de Comuni-
cação, Cali, 1991.

FADUL, Anamaria. Política e Sistema de Comunicação. Anúario de Inovações 
Em Comunicações e Artes, São Paulo, 1990.

FADUL, Anamaria. Comunicação, Cultura e Informática no Brasil: DesaHos 
Atuais. INTERCOM - Revista Brasileira de Comunicação, Rio de Janeiro, v. 
12, n.61, p. 13-30, 1989.

FADUL, Anamaria. Meios de Comunicação de Massa e Partidos Políticos na 
Itália: Uma primeira aproximação. INTERCOM - Revista Brasileira de Comu-
nicação, v. 12, n.61, p. 13-30, 1989.

FADUL, Anamaria. Brasil: El Exito de la Telenovela. Chasqui Revísta Latino-
americana de Comunicación, Quito, n.25, 1988.

FADUL, Anamaria. A Trajetória da Intercom. INTERCOM - Revista Brasileira 
de Comunicação, São Paulo, v. 2, n.58, 1988.

FADUL, Anamaria. A Teoria Necessária. Dialogos de la Comunicación, Lima, 
n.20, 1988.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   328 15/10/14   21:33



329A!"#"$%" F"&'(

FADUL, Anamaria. A Utilização de Vídeo como Ferramenta de Trabalho na Educa-
ção Popular. Revista Proposta (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, n.28, 1988.

Livros publicados/organizados ou edições

FADUL, Anamaria. Serial Fiction in TV: Latin America Telenovelas. São Pau-
lo: ECA-USP, 1993. v. 1. 230p.

FADUL, Anamaria. Novas Tecnologias de Comunicação: Impactos Sócio-
-Econômicos, Sociais e Culturais. São Paulo: Cortez, 1986.

FADUL, Anamaria. Ideologia e Poder no Ensino de Comunicação. 1979.

Capítulos de livros publicados

FADUL, Anamaria. Apresentação. In: Lisandra Nogueira. (Org.). O Autor na 
Televisão. 1ed. São Paulo: Edusp, 2002, v. 1, p. 9-10.

FADUL, Anamaria. A Internacionalização dos Grupos de Mídia no Brasil nos 
aos 90. In: MARQUES DE MELO, J.; CASTELO BRANCO, S. (Org.). Pen-
samento Comunicacional Brasileiro: O Grupo de São Bernardo. São Bernar-
do do Campo: UMESP, 1998, v. 1, p. 387-392.

FADUL, Anamaria. Prefácio. In: FADUL, Anamaria. (Org.). Memória da Te-
lenovela Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1997, v. 01, p. XV-XVIII.

FADUL, Anamaria. As Telenovelas Latinoamericanas: BibliograHa Anotada da 
Telenovela Brasileira. In: Anamaria Fadul; Vera Alice Ferreira. (Org.). Ficção 
seriada na TV. São Paulo: ECA/USP, 1993, p. 169-249.

FADUL, Anamaria. Industria Cultural e Comunicação de Massa. In: Anamaria 
Fadul. (Org.). Linguagem e Linguagens. São Paulo: Série Idéias, 1993, p. 53-53.

FADUL, Anamaria. Radio and Television environment in Brazil (1990-
1992). UMESP. (Org.), 1992.

FADUL, Anamaria. Communicactions Culture and Informatics in Brazil. In: 
Jonh Lent; Gerald Sussman. (Org.). Transnational Communications: Wiring 
the Jird World. Newbury Park: Sage, 1991, p. 214-233.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   329 15/10/14   21:33



330 F!"#$%& C"'#()& *& I%#+")!, – V(-(!%."(!-

FADUL, Anamaria. Policy and Comunicaction Systems in Italy (1975-1990). 
In: UMESP. (Org.). São Paulo: ECA/USP, 1991.

FADUL, Anamaria. Uma Análise de Conjuntura. In: José Marques de Melo; 
Anamaria Fadul; Carlos Eduardo Lins da Silva. (Org.). O Ensino de Comuni-
cação e o Desa!o da Modernidade. São Paulo: ECA/USP, 1990.

FADUL, Anamaria. Cultura e Comunicação: A Teoria Necessária. In: Margari-
da Kunsch; Francisco de Assis Fernandez. (Org.). Comunicação, Democracia 
e Cultura. São Paulo: Loyola, 1989.

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   330 15/10/14   21:33



JOSÉ SALVADOR FARO

FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   331 15/10/14   21:33



FC_vol.5_visionarios_CTP.indd   332 15/10/14   21:33



333J!"# S$%&$'!( F$(!

A INTERCOM e o amadurecimento 
das pesquisas em comunicação

Iury Parente Aragão1

José Salvador Faro nasceu na cidade de São Paulo, no bairro 
de Pinheiros, onde vive até hoje. Realizou seus estudos su-
periores na Universidade de São Paulo (USP), diplomando-
-se em História. Dedicou-se ao magistério em vários colégios 
paulistanos, inclusive no Colégio Santo Agostinho, em cargo 
de coordenação pedagógica.
Cursou mestrado em comunicação na Universidade Meto-
dista de São Paulo (UMESP), onde defendeu a dissertação A 
Universidade fora de si: a Intercom e a organização dos estudos 
de Comunicação no Brasil, publicada sob forma de livro2, em 
1992. Essa pesquisa, de acordo com a então presidente da 
INTERCOM, Margarida Maria Krohling Kunsch (1992, 
p.5),

[...] é duplamente signiHcativa para a Intercom. Pri-
meiro, porque com ele se resgata parte da sua traje-
tória, mediante o trabalho de um dos sócios-funda-

1.  Doutorando em Comunicação Social pela Universidade Metodis-
ta de São Paulo. Bolsista Capes.

2.  A universidade fora de si: a Intercom e a organização dos es-
tudos de comunicação no Brasil. São Paulo: ECA/Usp; Alaic, 
1992.

4.2
FARO
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dores. Segundo, porque assim se concretiza uma aspiração antiga, qual 
seja a de a entidade possuir uma colação própria, que está sendo lançada 
exatamente no ano em que ela comemora seus quinze anos de existência. 
Ao ter seus méritos formalizados por uma pesquisa acadêmica, a Inter-
com vê comprovar-se que não foram em vão os esforços de seus funda-
dores, das sucessivas diretorias, dos sócios e de muitas outras pessoas e 
instituições em prol do avanço dos estudos de comunicação no Brasil. 
Ao mesmo tempo realimenta-se o seu idealismo, oxigênio do dia-a-dia 
de quem batalha pelo progresso cientíHco e tecnológico de um país de 
Terceiro Mundo.

Ingressando no magistério superior, na área da História da Comunicação, 
lecionou na Faculdade Cásper Líbero (FCL) e na Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP), além de ter sido Assessor Acadêmico da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), no período 
de 1989 a 1992.

Fez doutorado em Ciências da Comunicação na USP, tendo como tema 
a revista Realidade. A tese de doutoramento foi publicada em livro, intitula-
do Re vista Realidade, 1966-1968. Tempo da reportagem na imprensa brasileira. 
 Edvaldo Pereira Lima (1999, p.7), no prefácio do livro diz que:

Em boa hora chega ao público este vibrante trabalho de fôlego de José 
Salvador Faro. Seria muita pena que a década terminasse, que o século 
se Hndasse e que o milênio velho desse abertura a uma nova jornada 
milenar, sem que a revista Realidade ganhasse uma análise à altura da sua 
importância fulgurante no panorama histórico do jornalismo brasileiro. 
Um episódio de mérito merece uma reGexão teórica de respeito. É isso 
o que nos proporciona este livro, lançando luzes dinâmicas sobre um 
evento datado, seu contexto elucidador e seu sentido projetado para além 
de seu tempo, costurando inspirações para outros episódios de mérito no 
presente e no futuro.

Fundador da INTERCOM, J. S. Faro fez parte das primeiras diretorias, 
sendo eleito presidente no biênio 1998-1999, fazendo o seguinte balanço de 
sua gestão:
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INTERCOM – 25 ANOS3

Tenho ainda bem vivas na minha lembrança as palavras que dirigi à Assembleia 
dos sócios da Intercom no Congresso realizado em Santos, em 1997. Nossa entidade 
comemorou, naquele evento e sob a gestão da Profa. Maria Immacolat Lopes, seu 
20º ano de existência, e a data coincidia com o início do meu mandato à frente 
da nova diretoria, fato que inaugurou na minha vida acadêmica uma experiência 
marcante e extraordinariamente rica.

Tomo a liberdade de reproduzir aqui, se a memória não falhar, os três aspectos 
com os quais resumi, na ocasião, as razões pelas quais acredito que a Intercom ocu-
pa um papel importante na vida da nossa comunidade. O primeiro é claramente 
uma consequência do sentido organizador que a Intercom conferiu aos professores, 
estudantes, profissionais e pesquisadores da Comunicação. Até o surgimento, e talvez 
mesmo em razão das carências vividas pelo ambiente da docência e da investigação 
científica no Brasil, a característica predominante da nossa atividade era a dispersão 
individualizada daquilo que produzíamos. A Intercom contribuiu, e muito, para 
que essa característica da vida intelectual no nosso campo se alterasse, e começou a 
fazer isso no final dos anos 70, em sintonia com toda a rearticulação da sociedade 
civil que marcou a etapa final da ditadura militar. Na verdade, em decorrência 
desse papel, foi possível aos diversos segmentos que se associaram à entidade uma 
importantíssima troca de experiências e um intercâmbio de produção que acabou 
contribuindo para o amadurecimento do conjunto da área.

O segundo aspecto é que esse impulso associativo veio acompanhado de muita 
seriedade e disciplina, justamente numa época em que um modismo ambivalente to-
mava conta dos estudos de comunicação. Digo ambivalente porque os modismos têm 
sempre uma dupla perspectiva: põem em evidência setores eventualmente marginais 
e desconhecidos, e essa atenção despertada para eles legitima os espaços que passam 
a ocupar; ao mesmo tempo, modismos vêm carregados de uma superficialidade que 
responde por sua rápida passagem no mundo dos eventos. Pois eu acredito que a 
Intercom conseguiu captar o que havia de consistente no modismo dos estudos de 
comunicação, deixando de lado aquilo que era superficial e apenas novidade. Os 
benefícios disso foram evidentes: não só os cursos de graduação nas várias habilita-
ções da comunicação ganharam em definições mais precisas simultaneamente na sua 
articulação teórico-prática, como também os professores, pesquisadores e profissionais 
que, de uma ou de outra forma, eram atingidos pelo boom da proliferação desses cur-

3.  Texto publicado em PERUZZO, Cicilia K.; MOREIRA, Sonia Virgínia (Orgs.). Inter-
com – 25 anos. São Paulo: Intercom, [s.d]. p.110-113. 
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sos, foram levados a perceber que era possível uma expansão dotada de consistência 
e profundidade.

O último aspecto é que tanto a configuração orgânica que a Intercom deu aos 
estudos de comunicação quanto a seriedade com que isso foi feito contribuíram para 
um arejamento horizontal de toda a área. Dito de outra forma: nossa entidade 
colocou seus associados e aquilo que eles faziam numa perspectiva nacional e inter-
nacional. Os Ciclos de Estudos e, depois, os Congressos anuais tornaram-se meetings 
invariavelmente festivos – principalmente com o crescente assédio dos estudantes de 
graduação – mas dotados de uma possibilidade de atualização entre os pares que 
renovou as pesquisas e os múltiplos olhares com os quais os processos da comunicação 
podem ser encarados. Nesse sentido, estou convencido de que a Intercom contribuiu 
para nos retirar da perspectiva provinciana e para nos colocar no mundo.

Agora estamos comemorando seu 25º aniversário e penso, especialmente depois 
de tê-la dirigido por dois anos, que essas características históricas da nossa entidade 
encontram-se, mais do que nunca, reforçadas. Nos anos de 1998 e 1999, quando 
pude estar em contato mais estreito com essa dinâmica toda, era possível perceber uma 
convergência de demandas intelectuais e de políticas acadêmicas em direção aos even-
tos que organizávamos que reproduziam claramente as saudáveis tensões que aqueles 
três aspectos apontados acima evidenciam. Não são apenas os congressos; são também 
os simpósios regionais, os seminários que pontuam diversas oportunidades de debate e 
de reflexão, as publicações, os núcleos de pesquisa, os eventos que são abertos aos cursos 
de graduação, os contatos e simpósios de natureza internacional, tudo isso forma um 
conjunto de atividades que vai muito além das meras instâncias administrativas e de 
poder que a própria Intercom gerou ao longo de sua história. Aliás, estou particular-
mente convencido de que a garantia de que essa história prossiga da forma consequen-
te como se deu até aqui é justamente a percepção das linhas gerais que legitimam sua 
existência coletiva. Como estou entre aquele reduzido grupo que a fundou em 1977, 
fico absolutamente à vontade quando constato que agora ela tem vida própria e obe-
dece à autonomia correspondente à sua idade. O desafio das próximas gestões talvez 
seja o de compreender esse processo em toda a dimensão de seu significado.

Acho que o 25º aniversário da Intercom deve ser comemorado com muita empol-
gação e otimismo, porque considero um privilégio da nossa área acadêmica dispor 
de uma entidade com o porte, a penetração e a história da Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O papel que ela teve – e tem – na ar-
ticulação da legitimidade do nosso campo de conhecimento é indiscutível e eu não 
acredito que possa ter existido nesse quarto de século de sua história algum fragmento 
do ensino e da pesquisa que não tenha sentido sua influência renovadora.
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