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Apresentação
Panorâmica da democracia no Brasil

O%<(&.+ J. M+#(1%!

Este quarto volume da coleção Memórias da INTER-
COM traz como enfoque principal a questão da democra-
cia e cidadania na sociedade, a partir de uma visão ampla 
que abarca, por meio de vários artigos e ensaios de reno-
mados intelecutais, os aspectos local e global da própria ci-
dadania, tentando, de cerca forma, esbalecer onde se pon-
tuam os limites dessas duas dimensões dentro da realidade 
midiatizada dos nossos tempos.

Passados os tempos da resistência ideológica como 
forma de manter a integridade do pensamento nacional, 
por meio de pensadores, historiadores e proDssionais de 
mídia, e os tempos da transiação, os tempos de agora nos 
apontam para outras questões não menos polêmicas,  com 
as que o homem, em plena ‘Idade Mídia’, confronta-se 
dentro de uma sociedade em que a democracia ganha um 
novo sentido: o de liberdade de movimento e ação, o da 
conectividade e da interatividade para além do advento da 

1. Coordenador do Mestrado em Comunicação e Cultura da Univer-
siade de Sorocaba-UNISO. Diretor Editorial -INTERCOM.
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Internet que rompendo estrategicamente a noção de espa-
ço/tempo, cria o simulacro da realidade.

Assim, este volume, editado pela INTERCOM, vem 
em boa hora, justo em um momento em que se discute a 
globalização e a perda da identidade regional ou local, ou a 
presença de focos de resistência da chamada cultural local, 
como forma de não se perder nessa teia midiática virtu-
al em que as sociedades estão imersas. Assim, destaca-se 
o olhar sobre as transformações internacionais, a contar 
pela queda do mudo de Berlim, fato histórico, e de sua re-
percussão geopolítica sob a luz da comunicação, analisado 
pela pesquisadora  Regina Festa.

Os textos, que ora aparecem neste terceiro volume da 
série, trazem um olhar mais internacionalizado sobre a 
própria realidade, com a presença de pensadores brasilei-
ros e, também, imporantes pesquisadores do cenário inter-
nacional europeu, latino e norte-americano que, de certa 
forma, traçam um diálogo textual sobre a comunicação, 
num repensar sobre a sociedade. O livro foi dividido em 
três partes, a primeira reune textos que foram inseridos na 
Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, a já co-
nhecida Revista INTERCOM, na década de 90. Já na in-
trodução, o professor José Marques de Melo, observa que a 
presente obra cobre um outro momento da nossa trajetória 
institucional, percorrendo um período mais extenso,  que 
se estende a partir da chamada era Collor até a eleição 
de Dilma RusseF, numa abordagem discursiva que vai de 
1990 a 2010, cumprindo uma importante trajetória da his-
tória brasileira, tanto política quando comunicacional. 

Dessa forma, cumpre observar que todos os “diálogos” 
publicados na Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, 
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da INTERCOM, do volume 21 a 33, estão aqui repro-
duzidos, num resgate que prioriza a discussão academica 
de assuntos ligados à realidade não só brasileira, mas sob 
um viés do panorama internacional, a partir das transfor-
mações ocorridas não só no leste europeu, mas em todo o 
conjunto da sociedade mundial.

Sob esse prisma, o próprio professor Marques chama 
a atenção para o fato de que os textos referentes ao perí-
odo 1990-1997 são ainda personalizados, embora adotem 
posturas  reGexivas sobre temas agendados pela sociedade. 
No entender de José Marques de Melo, do conjunto do pe-
ríodo assinalado, merece destaque o capítulo assinado por 
Fernando Henrique Cardoso, então Senador da Repúbli-
ca. De acordo com Marques, Fernando Henrique falou na 
condição de sociólogo e, ao mesmo tempo, comportando-se 
como “observador participante” da cena política brasileira.

Observa o professor Marques, na introdução desta 
obra: Seu discurso foi endereçado a uma plateia constituída 
pela vanguarda representativa do pensamento mundial, da 
área de comunicação, inscrita em congresso promovido pela 
INTERCOM na cidade de Guarujá (1992). O cerne da ex-
posição foi a sua teoria do “curto-circuito”, fundamentada nas 
“revoluções” que a “!ta cassete” ensejara no Oriente Médio, der-
rubando dinastias bem estabelecidas e abrindo o caminho para 
a ascensão das autocracias xiitas.

Fernando Henrique, em sua abordagem, chama a aten-
ção para a existência de uma nova ordem social, ao re-
gistrar: Nessa nova ordem internacional, estamos assistindo, 
ao mesmo tempo em que ocorre a globalização da economia, à 
perspectiva de um novo humanismo, ao !m da possibilidade da 
guerra, pelo menos da guerra atômica e ao oposto disso também. 
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Estamos assistindo à marginalização de imensas populações 
pela sua incapacidade de se engajarem no rumo principal da 
História. Hoje, o motor principal da História não é a explora-
ção maciça da mão de obra e dos recursos naturais.

Sob o prisma da globalização, o artigo de Mário F. 
Gutiérrez Olórtegui, As imagens do global nos telejornais 
do Brasil e do Peru, traça uma paralelo do telejornalismo 
entre nosso país e o Peru. No texto, o pensador faz uma 
referência ao ‘pai’ da aldeia global: mais de 40 anos, Marshal 
McLuhan tentou nos convencer de que o mundo caminhava, 
inevitavelmente, para uma transformação em aldeia global 
e que os povos avançavam para uma integração num abraço 
mundializado. Poucos acreditaram na sua previsão e muitos 
céticos enterraram suas teorias

No campo da análise de produção em pesquisa de Jor-
nalismo, o jornalista José Nêumanne Pinto, em Crimes sem 
mandantes, faz uma abordagem da pesquisa desenvolvida no 
jornalismo impresso, Alex Ribeiro, tendo como foco a injú-
ria. No entender de Nêumanne, o trabalho de Ribeiro não 
é uma mera defesa de teses, nem tão pouco apenas procura 
alinhavar hipóteses, apenas narra fatos, com frieza de repór-
ter. Dessa forma, por trás de tais fatos, surge a evidência de 
como se move a máquina de triturar reputações, uma ver-
dadeira indústria da calúnia, que tem um código tácito de 
funcionamento. São crimes que não requerem mandantes. 
Ao contrário, o combustível que faz a máquina funcionar é 
a impessoal equação comercial da redução desesperada dos 
custos e do aumento indiscriminado dos benefícios.

O volume traz, ainda, um olhar mais atento sobre a 
América Latina, principalmente no que se refere ao papel 
do Mercossul, a partir do artigo O MERCOSUL e a questão 
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da comunicação, de Antonio de Andrade, com um olhar so-
bre os países que compõem essa área de interesse econô-
mico, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, parceiros nes-
se processo de integração comercial, tendo com um olhar 
mais arguto para a comunicação como fator de integração 
e sucesso dessa proposta. Salienta o autor: O sucesso econô-
mico do tratado pode ser avaliado pelos re"exos nas balanças 
comerciais dos quatro países: assim o mercado intrarregional 
que, em 1991, era de 4,7 bilhões de dólares, evoluiu para 6,5 
bilhões em 1992; 8,3 bilhões, em 1993; atingindo, em 1996, a 
cifra de 12 bilhões de dólares.

Além de artigos, a presente obra inclue, também, en-
trevistas com personalidades do mundo da comunicação, 
dentre pesquisadores, historiadores, professores, jornalistas 
e especialistas da área tanto do Brasil quanto da Europa, 
América Latina e América do Norte,  em um  panorama 
que cumpre de forma séria a proposta de recuperar a me-
mória da nossa instituição que, ao longo da trajetória, tem 
se contruído não somente para defender a própria liberda-
de de expressão como difundir as pesquisas e conhecimen-
tos que vêm contribuído para o crescimento da Comu-
nicação como  uma autêntica ciência social em interação 
plena com outras áreas do conhecimento.  
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Prefácio
C10121( M. K#+H21&4 P$#;--+,

Vozes da democratização e cidadania: a polêmica global-local 
é o terceiro volume da Coleção Memória da INTERCOM. 
Enquanto o primeiro caracterizou as “Vozes de resistência e 
combate” e o segundo as “Vozes da distensão e da transição: o 
debate político na sociedade”, ambos se reportando a textos 
publicados entre 1978-1989, o presente livro reúne contri-
buições difundidas das décadas de 1990 e 2000. Seus or-
ganizadores, José Marques de Melo e Osvando J. Morais, 
pretendem, desse modo, evidenciar o discurso da entidade, 
de alguns de seus protagonistas e de outras Dguras emi-
nentes em diferentes épocas. 

Na primeira parte deste livro, há textos publicados na 
Revista Brasileira de Ciências da Comunicação (revista 
Intercom), de 1990 a 1997. Entre eles, destacamos o de 
Regina Festa como homenagem e reconhecimento por seu 
pioneirismo e contribuições aos estudos da Comunicação Po-
pular e Alternativa no Brasil e América Latina. O capítulo, 

2. Professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação Social da Universidade Metodista de São Paulo, Brasil. Autora 
do livro “Comunicação nos movimentos populares: a participação na 
construção da cidadania”, 3.ed., Editora Vozes, 2004, entre outros, e 
de artigos publicados em revistas cientíDcas nacionais e internacionais. 
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publicado em 1991, discute “Para onde vai o alternativo?”, ao 
revelar sua preocupação com os rumos que vinha tomando a 
comunicação dos trabalhadores, a partir de sua experiência 
e engajamento na Televisão dos Trabalhadores (TVT) do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, 
São Paulo. Percebia, então, um desvio na proposta originá-
ria de uma comunicação, ao ser exercida no contexto das 
lutas populares como um fazer político que via, na ação 
compartilhada, o caminho da transformação e nova dire-
ção cultural, para outra que seguia as pegadas dos grandes 
meios de comunicação, ou seja, de fazer política, usando os 
mass media, especialmente, a televisão, no enfrentamento 
ao projeto liberal. A mudança de perspectiva teria levado à 
centralização do controle nas lideranças e na dita “proDs-
sionalização” da comunicação sindical. Estava ocorrendo, 
nessa época, uma passagem da noção de trabalho visando à 
formação cultural e política para construção da hegemonia 
no interior da sociedade civil, a la Gramsci, para aquela 
mais na linha Leninista, que dá primazia da ação política 
a partir dos dirigentes. Esse tipo de análise corresponde ao 
período em que a TVT passou a ensaiar seus voos (e a voar 
alto) na produção audiovisual de campanhas eleitorais do 
Partido dos Trabalhadores.  

Contudo, este volume é especialmente dedicado a reu-
nir as entrevistas publicadas na seção “Diálogos Midioló-
gicos”, desde a inclusão da mesma na revista Intercom, em 
1998, até o ano 2010. Dessa data até 2004, a seção entre-
vistou personalidades brasileiras e estrangeiras, dialogando 
tanto sobre assuntos teóricos quanto as caracterizações da 
Comunicação enquanto campo do conhecimento. Nessa 
fase, deram entrevistas Anamaria Fadul, Pares i Maicas, 
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Rosental Calmon Alves, Moacir Pereira, John Pavlík, Jesus 
Martín-Barbero, Wilson Gomes, Luis Ramiro Beltrán, 
Robert White, José Manuel Paquete de Oliveira, Luis 
Humberto Marcos, Margarida Krohling Kunsch, Emili 
Prado, Andreas Huyssen e Eduardo Meditsch.

A partir de 2005, os entrevistados, somente de origem 
estrangeira, são conhecidos internacionalmente por suas 
obras e, em alguns casos, também por sua atuação em po-
sição de liderança em associações de Comunicação ao re-
dor do mundo. São eles: Roger Chartier (França), Roger 
Silvestrone (Inglaterra), Robin Mansell (Canadá), Luis 
Ramiro Beltrán (Bolívia), Joseph Straubhaar (norte-ame-
ricano), Kaarle Nordenstreng (Finlândia), Maxwell Mc-
Combs (norte-americano), Divina Frau-Meigs (França), 
Manuel Martin Serrano (Espanha), Eomas Hanitzch 
(Alemanha), Emile G. McAnayny (norte-americano) e 
Maria Lucília Marcos (Portugal). 

Do ponto de vista editorial, não há nenhuma estratégia 
pré-determinada para a busca e seleção de entrevistados. 
São as oportunidades de contato direto de algum sócio da 
INTERCOM e a disponibilidade de pessoas para entre-
vistas que determinam as escolhas, a partir da importância 
da obra de pesquisadores de Comunicação e áreas aDns. 

Por meio de entrevistas, a Revista Brasileira de Ciên-
cias da Comunicação pretende trazer pessoas de renome 
internacional para falar sobre a pesquisa em Comunica-
ção, sua história, a epistemologia, ideias e instituições que 
marcam e marcaram época na área, além de dialogar com 
os próprios protagonistas sobre suas descobertas e avanços 
cientíDcos.  É uma forma de difundir diferentes visões e 
conceitos na perspectiva de autores e aproximar as novas 
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gerações a um conhecimento acumulado e em elaboração/
reelaboração, não apenas na forma de um artigo cientíDco, 
mas na fala espontânea de seus protagonistas. 

Trata-se, também, de uma forma de registro documen-
tal que pode perdurar por gerações. A iniciativa de José 
Marques de Melo em reunir tais entrevistas, que também 
estão disponíveis para acesso público e gratuito no forma-
to digital, no espaço online, da revista Intercom, numa úni-
ca publicação, pode servir de pista e incentivo para novas 
investigações. Várias perguntas de pesquisa podem surgir 
a partir de uma, inicialmente, despretensiosa seção da Re-
vista Brasileira de Ciências da Comunicação. 

São Paulo, 26 de março de 2011
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Introdução
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A Coleção Memórias da INTERCOM, dirigida por 
Osvando J. Moraes, cumpre um papel fundamental na 
vida da nossa associação, servindo de ponte entre a geração 
dos fundadores ou pioneiros e a geração que hoje fortalece 
os nossos congressos, enriquecendo as nossas publicações 
com ideias instigantes, umas ousadas e avançadas, outras 
prudentes e comedidas.

Desempenhando a função de “semeadores” do pensa-
mento comunicacional brasileiro, os sócios que se agre-
gam, institucionalmente, neste novo século, “num processo 
contínuo e sempre renovado, que garante nossa vitalidade 
enquanto área de conhecimento”, podem cumprir Del-
mente a missão que lhes confere nosso presidente Anto-
nio Hohlfeldt, no prefácio do primeiro volume da série. 
Lançados, sequenciadamente, em 2010 e 2011, os dois pri-
meiros cobrem a primeira fase da nossa história, compre-
endendo o período que vai de Geisel a Sarney, 1978-1989. 

3. Professor Emérito da Universidade de São Paulo, Diretor da Cáte-
dra UNECO/UMESP  de Comunicação e Presidente de Honra da 
INTERCOM.
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Ali, estão reunidas as “vozes” da “resistência”, bem como 
aquelas da “distensão”, reGetindo o pensamento endógeno 
e as ideias exógenas.  Este terceiro volume abrange o outro 
momento da nossa trajetória institucional, cobrindo um 
período mais extenso, o que vai de Collor a Dilma, ou seja, 
de 1990 a 2010. 

Cada volume está sintonizado, ideologicamente, com o 
“espírito do tempo”, projetando, literariamente, o “estilo da 
época”. O volume inicial privilegia o “monólogo” dos nos-
sos intelectuais orgânicos, em ritmo de “combate”; o segun-
do reGete o clima da “transição”, combinando “monólogo” 
e “diálogo”, numa interlocução cautelosa com as personali-
dades da cena nacional e internacional. Neste volume três, 
predomina a estratégia dialógica.  Construídos por sócios 
vocacionados para a mediação cultural, seus capítulos foca-
lizam o pensamento difundido por aqueles protagonistas 
emblemáticos da nossa comunidade acadêmica.

Os textos referentes ao período 1990-1997 são ainda 
personalizados, embora adotem posturas  eGexivas sobre 
temas agendados pela sociedade. Nesse conjunto, mere-
ce destaque o capítulo assinado por Fernando Henrique 
Cardoso, então Senador da República, falando na con-
dição de sociólogo e, ao mesmo tempo, comportando-se 
como “observador participante” da cena política brasilei-
ra. Seu discurso foi endereçado a uma plateia constituída 
pela vanguarda representativa do pensamento mundial, da 
área de comunicação, inscrita em congresso promovido 
pela INTERCOM na cidade de Guarujá (1992).  O cerne 
da exposição foi a sua teoria do “curto-circuito”, funda-
mentada nas “revoluções” que a “Dta cassete” ensejara no 
Oriente Médio, derrubando dinastias bem estabelecidas e 
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abrindo o caminho para a ascensão dos autocracias xiitas. 
Trata-se de formulação que suscitou debate frutífero com 
o pesquisador norte-americano Herbert Schiller, exegeta 
da doutrina marxista, que Cardoso considerou “anacrôni-
ca” para enquadrar os “movimentos” contemporâneos. Seu 
argumento: as teses leninistas e as estruturas althusserianas 
não eram mais condizentes com a velocidade, a riqueza e a 
complexidade dos acontecimentos que se precipitavam em 
Berkeley, Paris, Hamburgo, Bagdá ou Rio de Janeiro. Sem 
pretender, Fernando Henrique estava vaticinando o curso 
da história brasileira, pois, no mesmo dia da sua aula mag-
na, os “caras pintadas” da Cinelândia carioca provocaram o 
“curto circuito” que conduziu ao impeachment de Fernando 
Collor de Mello. 

Da queda do muro de Berlim, símbolo da falência das 
“ditaduras do proletariado”, à ascensão do neopopulismo 
chavista, que se reproduz ao sul do Rio Grande, sob o 
olhar vigilante da “potência hegemônica”, temos mantido 
intercâmbio regular com os nossos pares de outros países, 
discutindo temas de interesse comum, o que transparece 
nos artigos selecionados para a Revista da INTERCOM. 

Desde 1998 até 2010, o nosso periódico cientíDco criou 
uma seção permanente, denominada “Diálogos Midioló-
gicos”, propiciando o conhecimento dos pontos de vista ou 
dos projetos concebidos pela vanguarda da nossa comuni-
dade acadêmica. Lideranças nacionais, renomados espe-
cialistas e personagens redivivos vão sendo mobilizados, 
a cada semestre, para dialogar com os nossos associados, 
num processo que mescla a iniciativa voluntária dos entre-
vistadores e a atitude indutiva dos nossos editores, enco-
mendando as entrevistas. Todos os “diálogos” publicados 
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na Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, do volu-
me 21 ao 33, estão aqui reproduzidos. 

Organizados em dois blocos cronológicos, os textos dão 
conta de duas conjunturas históricas, reGetindo os tem-
pos eufóricos da “globalização” (1998-2005) e os momen-
tos enigmáticos da “glocalização” (2006-2010). A lógica 
dominante, no primeiro bloco, é franquear a voz aos pes-
quisadores situados nos utópicos lugares que podem dar 
sentido ao “multiculturalismo”, meta teleologicamente im-
plícita no processo de “globalização”. Já, no segundo bloco, 
emerge uma tendência mais ‘pé na terra’. Vislumbrando a 
verdadeira face da revolução tecnológica que bate às portas 
de todo o planeta, os interlocutores incitam à defesa das 
culturas nativas ou “locais”, que correm o risco de desapa-
recer nas brumas dos suportes digitais, “fazendo a cabeça” 
das novas gerações. 

Vale à pena reGetir sobre as teses de Annamaria Fadul, 
Wilson Gomes e Eduardo Meditsch, acadêmicos “nativos” 
situados respectivamente em Sampa, Salvador e Floripa. 
Nem sempre convergentes na argumentação, os três rei-
vindicam estudos comunicacionais pautados pelo rigor 
acadêmico como requisito essencial para lograrmos inser-
ção soberana na comunidade acadêmica mundial. 

Martín-Barber, Ramiro Beltrán e Robert White de-
senvolvem raciocínio paralelo, priorizando variáveis sin-
gulares que convergem para o fortalecimento das nossas 
identidades culturais, nesta “selva” de inovações tecnoló-
gicas que não escapam à compreensão de Pavlic, Prado e 
Calmon Alves. Completam o mosaico geopolítico, as ad-
vertências anotadas por Paquete de Oliveira, Parés i Mai-
cas ou Kunsch. Para enfrentar tais adversidades, Marcos e 
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Huyssen relevam a preservação da “memória” como arte-
fato indispensável ao ingresso na “aldeia glogal”. 

Paradoxalmente, o espaço de “glocalização” encontra-se 
assimetricamente constituído.  Apenas um dos interlocu-
tores tem os pés sentados na realidade periférica. Trata-se 
de Ramiro Beltrán, o único latino-americano a intervir no 
debate, ainda que o convite para regressar à arena dos “diá-
logos midiológicos” não tenha sido a sua nacionalidade bo-
liviana, e sim a sua condição de “cidadão glocal”, detentor 
que é do reconhecimento da academia internacional como 
“pai das políticas nacionais de comunicação”, doutrina le-
gitimada pelo Relatório MacBride como condição sine qua 
non para a construção de um mapa mundi glocalizado. 

O peso conceitual dessa seção está concentrado no pólo 
hegemônico euroamericano – Estados Unidos, França, In-
glaterra – sem dúvida os três países-chave na deDnição da-
quela categoria epistemológica que o sociólogo português 
Boaventura Santos cunhou como “ciência ocidental”.

Apesar de encravados nesse tripé poderoso – Chartier, 
Silvestrone, Mansell, Straubhar, Frau-Meigs, McCombs e 
McAnany – não podem ser absolutamente identiDcados 
com o “pensamento” hegemônico em seus países de origem 
ou adoção. Foi justamente pela sua posição independente, 
em alguns momentos refratária, aos pólos dominantes, que 
nos interessamos pelas suas ideias e julgamentos.

Os dois interlocutores remanescentes – o Dnlandês 
Nordestreng e o espanhol Martin Serrano – pertencem 
historicamente à mesma raiz ideológica, pois são nutridos 
pela seiva do marxismo. O primeiro adota uma linha de 
trabalho pragmática, ancorada na comunicação interna-
cional, artíDce que foi, nos bastidores da UNESCO, da 
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ousada proposta de uma “nova ordem mundial da comu-
nicação” como pressuposto para erigir uma “nova ordem 
mundial da economia”. O segundo enveredou por uma tri-
lha de natureza teórica, dedicando-se à epistemologia da 
comunicação, sendo o ‘pai’ biológico da teoria das “media-
ções comunicacionais”, matriz que se bifurcaria em duas 
correntes do pensamento latino-americano: as “interme-
diações folkcomunicacais”, de Luiz Beltrão, e as “media-
ções culturais” de Jesús Martín-Barbero.

Assim sendo, Dca patente a signiDcação desta coletânea 
para os estudiosos da teoria da comunicação, particular-
mente para os que devotam interesse à história das ciên-
cias da comunicação. Dessa maneira, estaremos forjando 
uma nova geração de acadêmicos, epistemologicamente 
bem fundamentada e historicamente inserida no contex-
to mundial do que Bourdieu chama de “campo social”, ou 
seja, um campo de luta e de contradições.

Finalmente, consignamos palavras de agradecimento 
aos que tornaram factível esta edição: o coorganizador, 
pela coleta e registro dos textos e o nosso principal in-
centivador, o presidente da INTERCOM, cuja gestão à 
frente da nossa sociedade cientíDca vem sendo marcada 
por ousadia, coerência e dinamismo, denotando respeito à 
tradição, mas conotando apreço à inovação, com as antenas 
sintonizadas no passado e o radar operando no ritmo do 
presente, mas com os olhos bem abertos para o futuro.

Também é justo testemunhar gratidão aos colegas que, 
nos últimos vinte anos, editaram a Revista da INTER-
COM, propiciando os textos selecionados para esta co-
letânea: César Bolaño, Dario Borelli, Adolpho Queiroz, 
J. B. Pinho, Sonia Virginia Moreira e Cicilia Peruzzo. A 
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esta última, pedimos que prefaciasse a antologia, homena-
geando todos os que deram vida à revista e, naturalmente, 
agendaram os temas, pautando os autores dos artigos e en-
trevistas aqui enfeixados. 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2011
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I – Incógnitas suscitadas pela queda 
do Muro de Berlim1 (1990/1997)

1. Para onde vai o alternativo?2

R$41&( F$%'(

Na década de 80, o Brasil experimentou a possibilidade 
utópica, efervescente, de criar processos de comunicação 
como manifestação social, que transcenderam as possibili-
dades de controle por parte do Estado. A efervescência so-
cial em busca de seu destino comum deixava entrever que 
mudanças substantivas ocorriam no interior da sociedade 

1. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XIV, nº65, jul./dez. 1991. p.120-125. Semestral. 

2. Este texto é parte do último capítulo (Inconclusões) da tese dc dou-
toramento sobre “TV dos Trabalhadores. A leveza do alternativo”, que 
analisou o processo de apropriação e uso do vídeo e da televisão pelos 
trabalhadores metalúrgicos do ABCD e por dirigentes políticos. O tra-
balho procurou compreender a relação dos trabalhadores com os mass 
mídia, os êxitos e conGitos que advêm dessa prática no momento atual.
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brasileira. O entusiasmo, entretanto, escamoteava outro 
processo que nascia paralelo: o da institucionalização, tan-
to em nível interno das organizações quanto na sua relação 
com o Estado, no qual surgem elementos que aprisionam 
o utópico no interior de sua órbita de racionalidade3. 

Essa contradição é permanente no processo da TV dos 
Trabalhadores.  Está presente na dicotomia experimenta-
da pela deDnição interna de um projeto com base corpora-
tivista e de um processo de movimento exigido pelos tra-
balhadores de base. ReGete-se na busca de um crescimento 
do projeto para a área massiva através de uma institucio-
nalização imposta pelas normas legais do Estado, quando 
da busca do canal de rádio e de televisão. DeDne-se, mais 
que nada, internamente, pela criação institucional da RCT 
que, por Dm, impõe limite e reorganiza as exigências dos 
trabalhadores na sociedade atual.

O movimento centrífugo e centrípeto ocorrendo, si-
multaneamente, reGete também a relação dos trabalhado-
res e das lideranças com os mass media. Para as lideranças, 
mass media (revestidos apenas de racionalidade política) 
são instrumentos para se obter um Dm, analisados com a 
lógica de que a técnica contém a essência do fazer políti-
co. Ao voltar-se para o que é imediato dessa ação, as lide-
ranças deixam em aberto, livre, o terreno da confrontação 
ideológica com as contradições do projeto cultural burguês 
mais elaborado. Essa mesma ação instrumental tem sido 
uma das causas dos fracassos subsequentes da esquerda 
diante dos media.

3. Renato Ortiz. A moderna tradição brasileira: Cultura brasileira e 
indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1988.
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De um lado, baseia-se na inconsistência analítica de di-
rigentes sobre os meios. De outro e, como consequência, 
constrói-se como um poder racional e segue a lógica da 
instrumentação técnica. Assim, a ação instrumental orien-
ta os trabalhadores no sentido de adotarem os mesmos sa-
beres técnicos que os igualam e os estimulam a melhorar 
(ou adaptar) a escola dos mass media. Do ponto de vista 
objetivo cabe a pergunta: os trabalhadores querem, podem, 
liberar-se dessa racionalidade? Ou estaríamos entrando 
numa etapa de reacomodação das imagens? 

Não é uma questão fácil. As mesmas lideranças têm 
interesses múltiplos, complexos, divergentes. De um lado, 
permanece a necessidade de realizar o movimento, a orga-
nização na base que se confronta com a sociedade atual, 
envolvida pela recessão e o desencanto. De outro, está a 
limitação imposta por essa mesma sociedade que “deDne” 
(com normas, leis e inclusive com sua ideologia) os cam-
pos de confrontação. Assim, na complexidade do momen-
to, a racionalidade avança.

Para os trabalhadores da base, os conGitos e as contra-
dições se expressam em outra lógica: a do confronto com o 
imediato. É no cotidiano que ele se estabelece e se resolve. 
Portanto, toda ação comunicativa dos trabalhadores se cria 
e recria a partir da própria sobrevivência, do fazer político, 
da experiência acumulada. Nesse espaço, em espiral, suas 
conquistas Guem e reGuem e eles próprios oscilam entre o 
desejo de autonomia (movimento) e da institucionalida-
de interna e externa. A primeira, operando no sentido de 
reorientar o poder dentro do espaço sindical; a segunda, 
projetando-o fora da construção da hegemonia no interior 
da sociedade civil. Aqui, também, cabe a pergunta: frente à 
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crescente institucionalização da sociedade civil, como cam-
po hegemônico do liberalismo, os trabalhadores se con-
duzirão em qual direção? Na da construção de um poder 
(mais corporativo) restringido ao ABCD ou abrindo-se 
mais para o papel do sindicalismo na sociedade (cada vez 
mais conformada por segmentos de fora do proletariado)? 
Não há uma resposta fácil. Superada a década das utopias, 
a complexidade do momento atual deixa entrever a possi-
bilidade de declínio da coesão e da ação coletiva, em geral. 
Não se trata de anunciar o Dm da luta do proletariado. Não 
obstante, o quadro geral no ABCD prenuncie mudanças. 
A institucionalização, por outro lado, coloca enormes de-
saDos para os trabalhadores nesta década. 

Na experiência da TVT, a institucionalidade do projeto 
operava de forma coercitiva em várias direções. Primeiro, 
dentro do Sindicato, no qual a estrutura está organizada 
de forma centralizada e vertical. Essa prática que advém 
da tradição organizativa dos trabalhadores, está baseada 
nos princípios do leninismo oDcial, que foi a opção adotada 
pelo sindicalismo combativo. A questão não é avaliar se 
isso é bom ou ruim, mas as consequências do modo de 
operar. Nessa prática, confundem-se (ou conGuem-se) os 
conceitos de direção política e direção cultural em torno 
das vanguardas. Ou seja, mesclam-se Gramsci e Lênin. 
Em Gramsci, a direção política é a que motiva a formação 
da “vontade coletiva” em torno do partido e a direção cultu-
ral atua no sentido da transformação dos costumes e da cul-
tura, no interior da “sociedade civil”, constituindo-se aí a he-
gemonia. Em Lênin, entretanto, a construção da hegemonia 
(embora o termo não constitua uma designação habitual) 
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passa pelo dirigente4. Com isso, a TVT construía-se em 
torno de uma concepção gramsciana de direção cultural, 
comandada pela direção política, cujo Dm último, como se 
evidenciou na prática, era o partido (segundo Lênin) e não 
a sociedade civil e o partido (segundo Gramsci).

Essa mesma concepção moldou parte signiDcativa dos 
educadores populares e intelectuais orgânicos (para usar a 
terminologia gramsciana) pari passu ao lado dos dirigentes. 
Na maioria das vezes, isso ocorre não por vontade políti-
ca, mas pela estrutura vertical da própria organização, que 
estabelece um modo de funcionamento, baseado no poder 
do dirigente (o que diDculta o exercício interno da demo-
cracia). Na prática, a contradição se dá pela ausência de 
canais de discussão e consenso e pela hierarquização das 
esferas do poder, sob uma direção política que orienta a 
politização da cultura e da comunicação como esferas pri-
vilegiadas da ação possível (ou imediata). Essa hierarqui-
zação torna-se seletiva, burocratizada e opera pela disputa 
de cargos e pelo “controle” das formas ditas democráticas 
de participação. 

Enquanto método, a hierarquização não é resultado 
apenas de um modo político de organização. Para pesqui-
sadores e estudiosos, o modus operandi de certos processos 
de hierarquização tem reGexo na fragmentação da socie-
dade. A própria produção em série fragmenta e exige de-
Dnição da hierarquia. Nesse caso, os chefes são detentores 
de inteligência cientíDca e os que obedecem são os que 

4. Norberto Bobbio. Gramsci e la concezione della societií civile. Trad. 
port. de Carlos Nelson Coutinho. O Conceito da Sociedade Civil. Rio 
de Janeiro, Graal, pp. 46-47.
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possuem capacidade operacional. Os ergonomistas argu-
mentam que não se pode ser dotado das duas simultane-
amente. Aos chefes cabe a missão de organizar o sistema 
mais racional do homem com a máquina, de acordo com 
a planiDcação do trabalho. Da soDsticação do método, in-
clusive, é que advém greves espontâneas no local de tra-
balho que se expressam como recusa visceral a aceitar a 
condenação dos saberes operacionais5. Em outras palavras, 
da mesma forma que os operários não têm alternativa para 
o modo de produção, está por se construir formas de con-
vivência com processos institucionais efetivamente parti-
cipativos e democráticos (que permitam a convivência do 
conGito, da divergência e do consenso). Nesse impasse, a 
burocratização torna-se o caminho mais fácil, principal-
mente em fases de desestruturação sindical, como a que 
impõe o projeto neoliberal vigente.

No plano mais elaborado de um pensar segundo teorias 
políticas da comunicação, pode-se dizer que a prática do 
sindicalismo e da política partidária se confronta em pelo 
menos duas esferas com o liberalismo. A primeira delas “é 
que o cenário das lutas políticas vem sendo invadido de 
modo sistemático por um novo personagem: a comunica-
ção mediática. Isto é, a comunicação realizada pelos mo-
dernos aparatos sociotecnológicos de produção e difusão de 

5. Pierre Cazamian. In: La Société. Paris, Editions La Découverte/
journal Le Monde, 1985. Trad. port. de Sérgio Flaksman. Entrevistas 
do Le Monde: A Sociedade. São Paulo, Ática, 1985, pp. 161-166. Ver 
pp. 163-164.
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bens simbólicos6”. Essa constatação (ou incômoda novida-
de) para a política brasileira pressupõe que, cada vez mais, 
a eDcácia dos processos políticos já não depende exclusi-
vamente da força social que se consegue aglutinar ou das 
alianças políticas possíveis “mas também das modalidades 
de apresentação daquela luta para o restante da sociedade. 
Ou melhor, de como aquela luta apresenta-se e é vista pela 
diversidade de atores sociais e políticos presentes em um 
determinado momento histórico.”7

O que muda nisso? Muda substantivamente a qualida-
de do espaço público, enquanto local de confrontação. Na 
década de 80, tanto a política quanto a comunicação eram 
exercidas em conjunto com uma diversidade de atores so-
ciais, de forma solidária, transformava o fazer político em 
coisa pública, comum e compartilhada. Esse tipo de fun-
cionamento está cada vez mais em cheque pela domesti-
cação da esfera pública, através da institucionalização dos 
media. Isto é, não basta mais a comunicação interpessoal 
para fazer política. Agora e, cada vez mais, ela só se realiza 
se for anunciada pelos mass media. Assim, passa a ser da 
natureza institucional dos media constituir-se na grande 
dimensão pública da sociedade contemporânea.

6. Antonio Albino Canelas Rubim. Democratização, Comunicação e Po-
lítica: Desa!o Contemporâneo. Trabalho apresentado na mesa-redonda 
“Política de Comunicação e Democracia Sindical”, promovida pela 
PUC-MG e Escola Sindical 7 de Outubro, Belo Horizonte, 7 de maio 
de 1991 (mimeo) p.1.

7. Ibid.p.2.
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As consequências disso são imprevisíveis, principalmen-
te pelo descaso ou compreensão do papel dos media na luta 
política. Baudrillard, por exemplo, chegou a anunciar que 
tal processo pressupõe pensar que uma greve só existe de 
fato para a sociedade se for publicizada pelos medias8. 

Quase, na mesma situação, encontram-se os partidos 
políticos que travam a verdadeira batalha com os media, 
permeada por enormes ambiguidades. Um lado, partidos 
e líderes políticos necessitam publicizar sua atuação; mas, 
de outro lado, encontram-se frente à impossibilidade de 
controlar de modo pleno sua ação política na esfera pú-
blica. E que “a complexidade da sociedade atual e o desen-
volvimento da moderna comunicação, portadora do virtual 
monopólio da construção da dimensão pública social, sub-
traem da política o controle e o poder de se realizar como 
coisa pública.”

Tal impasse está colocado e pressupõe pensar que a do-
mesticação institucional do fazer político e da constituição 
dos direitos sobre a esfera pública constituem um dos gran-
des desaDos para o sindicalismo combativo e para a formu-
lação estratégica do partido político durante esta década.

A segunda esfera de confrontação com o projeto libe-
ral está no próprio fazer da política, usando os media e a 
televisão em especial. Obviamente, o relacionamento “co-
municação e política” não se limita à conexão propiciada 
pela dimensão pública. Baseia-se na interpretação da rea-
lidade e é, no conGito dessa interpretação, que se constrói 
a hegemonia. Portanto, a constituição da realidade exige 

8. Jean Baudrillard. L’Echange symbolique et la mort. Paris, Galli- Jean Baudrillard. L’Echange symbolique et la mort. Paris, Galli-
mard, 1976, pp. 43-52 passin.
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o acionamento de regras próprias de produção e dos esto-
ques culturais disponíveis na sociedade. 

Como se dá, então, o embate dessa realidade com o fa-
zer político nas campanhas eleitorais através dos media? 
Como Dcou demonstrado, nas eleições presidenciais, a es-
querda não pode fugir à regra. Assim, como todos os ou-
tros partidos (e talvez mais), prometeu uma vasta rede de 
empréstimos entre o discurso político e os mass media. O 
êxito foi inquestionável. Mas, o que se passa com a política, 
quando a performance técnica ocupa seu lugar? Beatriz Sar-
lo argumenta que, nessa relação, a política é transformada 
em simulação simbólica dos discursos, porque “as formas 
discursivas são trocadas por um populismo comunicacio-
nal que copia as estratégias dos mass media, acreditando 
colocar-se em contato com uma cultura popular descober-
ta pelas pegadas dos mass media, que já desvelaram o ima-
ginário popular”9. Assim, não resta dúvida de que a cultura 
mass mediática e a política massmediatizada descaracteri-
zam o próprio conceito sobre o que é política. Ganha-se na 
eDcácia técnica, perde-se (por banalização) no “jogo” das 
utopias. Esse é outro dos grandes desaDos para a esquerda 
partidária: como integrar o fazer político das relações in-
terpessoais à esfera pública (cada vez menos “controlável”), 
principalmente através da televisão. Nesse jogo, não é o sr. 
Roberto Marinho que tem o poder, mas a própria lógica 
do capitalismo liberal, que ele representa e reproduz. Será, 
como aDrmou o norte-americano Peter Drucker (um libe-
ral convicto), que ainda sentiremos saudade do tempo em 

9. Beatriz Sarlo. Basuras Culturales, Simulacros Políticos. In: Revista 
de Crítica Cultural, Ano 1, N.° 2, nov./90, p. 22.
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que a política tinha fascínio e glamour?10.   
Finalmente, quero abordar a questão do intelectual. 

Como argumenta Foucault, “durante muito tempo o in-
telectual dito ‘de esquerda’ tomou a palavra e viu reconhe-
cido o seu direito de falar enquanto dono da verdade e 
da justiça. As pessoas o ouviam, ou ele pretendia-se fazer 
ouvir como representante do universal”11. Esse intelectual 
não existe mais, assim como já não é mais possível a trans-
posição (de um marxismo débil) que o proletariado, pela 
necessidade de sua posição histórica, é portador do saber 
universal. A ruptura se deu de ambos os lados.

Na última década, estabeleceu-se uma relação diferente 
do intelectual com a prática: eles passaram a trabalhar em 
setores especíDcos, nos quais seus conhecimentos permi-
tiram detectar questões diferentes, inclusive das do pro-
letariado. Ainda, segundo Foucault, essa nova Dgura do 
“intelectual especíDco” permitiu pelo menos que se rear-
ticulassem categorias distantes ou vizinhas. Não se trata 
de um especialista ou de um portador apenas de um saber 
local. Essa nova Dgura, que exerce uma tarefa especíDca, é 
a que assume, simultaneamente, quer queira, quer não, res-
ponsabilidades (inclusive políticas) inerentes ao seu saber. 
Eles são médicos, engenheiros, cientistas políticos, econo-
mistas, jornalistas e outros.

10. Peter Drucker. As Novas Realidades: no governo e na política, 
na economia e nas empresas, na sociedade e na visão de mundo. São 
Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1989, p. 89.

11. Michel Foucault. Microfísica do Poder (5ª ed.) Rio de Janeiro, 
Graal, 1979, p. 9-10.
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A questão que se colocou entre a relação dos intelectu-
ais de comunicação com o sindicalismo combativo, ao lon-
go da década, esteve pautada, a meu ver, por dois viés: pri-
meiro, pela estrutura anacrônica de organização do poder. 
Ora, na medida em que o dirigente tem apenas uma visão 
instrumental do processo, a estrutura do poder acabou por 
condicionar o papel do intelectual de comunicação ao de 
um técnico strictu sensu. Nessa condição, diluiu-se a res-
ponsabilidade de proDssional, ética e moral sujeitadas ao 
imediatismo das decisões políticas.

O segundo viés deu-se na esfera cultural. O economi-
cismo que pauta a construção da ação política impediu, 
até hoje, que os dirigentes se sensibilizassem para a busca 
de outras formas do fazer político. As consequências são 
igualmente imprevisíveis e não apenas no ABCD. Como 
disse Nestor García Canclini “é preciso reconhecer que até 
agora as classes dominantes foram muito mais conscientes 
que as subalternas, do poder contido na cultura”12. A mes-
ma lógica instrumental sobre o poder dos media, opera no 
campo da cultura, reduzida invariavelmente às festas po-
pulares de caráter político. Nesse embate, toda construção 
simbólica promovida pelo avanço do capitalismo ocidental 
é deixada de lado. A fragmentação encontra, nessa concep-
ção de cultura, a massiDcação do sujeito e, sobre ele, lenta-
mente constrói outras fragmentações como novos valores 
(que até podem ser transformadores), mas jamais foram 
analisados.

12. Nestor García Canclini. Encuentro de Intelectuais pela Soberania 
dos povos de nossa América. São Paulo, Hucitec, 1982, p. 190.
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Assim, frente ao fato de que a comunicação é vista a 
partir da possibilidade de adequar a técnica em relação aos 
Dns, prenuncia-se como inevitável a proDssionalização de 
técnicos como meio. Nesse caso, o papel dos intelectuais 
como aliados estará, inevitavelmente, relevado ou condi-
cionado pelas regras da política. Como de resto, já ocorre 
aqui, nos Estados Unidos e na Europa. Devido a esse viés, 
contudo, cada vez mais a esfera pública se distanciará da 
sua função política e a política se distanciará da análise 
necessária sobre o real poder dos mass media.

Com isso, os intelectuais se afastam, os “proDssionais” 
assumem, e o racionalismo vai construindo a História. 
Mas, será que existe outra saída fora da órbita domesti-
cada da racionalidade? ADnal, o pluralismo e a sociedade 
de direitos civis (conquistados ou legalizados) tampouco é 
decorrência do marxismo histórico.
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2. O mundo dos jornalistas13

I%(5$2 T#(<(&0(%

Este é o resumo de minha participação no Colóquio A 
imprensa e a história, realizado de 25 a 29 de novembro 
de 1991, no Instituto de FilosoDa e Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Naquela ocasião, apresentei um pequeno esboço de mi-
nha dissertação de mestrado em Antropologia Social, de-
fendida no Museu Nacional, no mesmo ano, com o título: 
O Mundo dos jornalistas – um estudo antropológico so-
bre identidade e carreira em camadas médias. O trabalho 
foi realizado com a orientação do professor Gilberto Velho.

O que constatei, após três anos de pesquisa, foi que a 
proDssão ocupa um lugar fundamental na vida desses jor-
nalistas. Durante esse período, entrevistei e acompanhei 

13. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XV, nº1, jan./jun. 1992. p.148-150. Semestral.



77

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

mais de 50 jornalistas brasileiros, residentes no Rio de 
Janeiro. Em sua grande maioria, eles estabelecem com o 
trabalho uma relação de adesão, e ele passa a ganhar um 
enorme espaço, tornando-se um elemento fundamental 
para a construção de suas identidades. A carreira é para 
muitos o principal papel desempenhado em suas vidas, ul-
trapassando, muitas vezes, os limites de uma simples pro-
Dssão, invadindo suas privacidades e inGuenciando suas 
escolhas afetivas e relacionamentos amorosos. 

Não foram raras as ocasiões em que escutei de meus 
entrevistados o quanto suas relações amorosas ou fami-
liares eram prejudicadas ou colocadas em segundo plano, 
em função da carreira. E grande o número de pessoas se-
paradas dentro dessa categoria proDssional, assim como é 
comum jornalistas se casarem com colegas de ocupação. 
São dados que apontam para a dimensão que o Jornalismo 
ocupa no cotidiano de quem o escolheu para exercê-lo.

Alguns depoimentos demonstram bem esse fato, quan-
do falam de proDssão como um vício ou uma “cachaça” 
e que, portanto, é difícil de ser largada. Ela é apaixonan-
te e absorvente. Conversando com meus entrevistados, 
perguntei-lhes sobre o que atrairia as pessoas para essa 
proDssão, apesar de todas as mazelas conhecidas, como a 
excessiva carga horária e os baixos salários, entre outras. 
ADnal, no Rio, formam-se, em média, nas faculdades de 
Comunicação Social, 200 jovens por ano, dispostos a tra-
balhar em uma redação de jornal ou televisão. A explicação 
mais comum foi o fato de o jornalista ter um papel social 
importante na sociedade. Muitos jovens, então, iludem-se, 
achando que os jornalistas têm força apenas pelo fato de 
terem acesso fácil ao poder.



78

I&0I4&1'(% %;%01'(.(% "$2( :;$.( .+ M;#+ .$ B$#21/ (!BB=/!BB?)

O que eu pude depreender foi o quanto essa proDssão está 
carregada de signiDcados. Ela representa para muitos uma 
possibilidade de ascensão social e econômica, de obtenção de 
status e notoriedade e, em alguns casos, de poder. Não são 
poucos os jornalistas, célebres, sendo que muitos deles saíram 
do mundo do Jornalismo para se tornarem famosos como po-
líticos e escritores como ocorreram com Rui Barbosa, Antonio 
Callado ou Carlos Lacerda, só para citar exemplos brasileiros.

O Jornalismo é uma proDssão que exerceu e continua 
exercendo um certo fascínio na população. Sem dúvida, 
o cinema com seus jornalistas heróicos, contribuiu muito 
para reforçar essa imagem. Basta lembrar o caso do “super-
-homem”, cuja proDssão é jornalista, ou a força dos repór-
teres do Dlme Todos os homens do presidente, que aborda 
o caso Watergate e a queda do Presidente norte-americano 
Richard Nixon, a partir da perspectiva dos dois repórteres 
que investigaram o caso. O que Dca na lembrança é poder e 
a capacidade de inGuência do jornalista na sociedade.

É claro que poucos proDssionais comungam com essa 
visão glamourizada da proDssão que, na prática, é muito 
mais árdua e complexa do que se supõe à primeira vista. 
Os jornalistas mais experientes, com mais de 20 anos de 
proDssão, mostram-se bastante céticos em relação à esfera 
de atuação do proDssional, assim como com o poder de 
denúncia da imprensa. Não acreditam que ela seja o quar-
to poder e lembram que foram inúmeros os casos em que 
a imprensa apoiou um candidato em uma eleição e nem 
por isso o mesmo se elegeu. Ela não parece ter um papel 
absolutamente deDnidor de uma realidade ou causador de 
transformações. Acreditam que ela inGuencia sim, mas em 
âmbito menor do que supõe opinião pública. 
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Esses jornalistas, ao falarem de si, mostram-se orgu-
lhosos do que fazem, não pensando em trocar de área pro-
Dssional. Alguns chegaram até tentar, mas não obtiveram 
sucesso em outra carreira. Suas identidades estão impreg-
nadas e inGuenciadas pela opção proDssional. E, como 
consequência, o Jornalismo, pela adesão a ele exigida, vai 
gerar um estilo de vida e uma visão de mundo particulares.

Esses indivíduos passam a encarar o mundo e a socie-
dade a partir de uma ótica da proDssão. Como se a todo 
momento estivesse pensando e analisando as mais variadas 
situações como proDssionais e não como maridos, pais ou 
amigos. Não foram poucos os que contaram que quando 
estão em uma festa e ouvem uma história interessante, auto-
maticamente pensam: “isto dá uma matéria”. É como se não 
fosse possível “desligar” o Do que os liga à esfera proDssional.

Da mesma forma o estilo de vida é bastante inGuencia-
do pela ocupação. O tempo e o horário de trabalho deD-
nem a vida; os plantões estabelecem o lazer e, por consequ-
ência, os amigos, na grande maioria, da mesma proDssão. 
Uma repórter chegou a aDrmar até que quando um colega 
resolve fazer uma festa, pede para os outros levarem ami-
gos de proDssões diferentes, pois, caso contrário, só irão 
jornalistas.

Tendo a acreditar que esse nível tão intenso de adesão 
ocorra com outros proDssionais como os médicos e padres, 
por exemplo. Por isso, não posso aDrmar que esse sentimen-
to seja exclusivo dos jornalistas, até porque minha investiga-
ção não teve uma perspectiva comparativa. Eu me preocu-
pei em pesquisar minuciosamente apenas esse proDssional.

Penso que pesquisas como essa sejam interessantes na 
medida em que há poucos estudos sobre quem faz e produz 
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notícia. Há trabalhos sobre a imprensa abolicionista, fe-
minina ou, mesmo alternativa, mas ainda são raros os que 
tratam dos jornalistas especiDcamente.

Nesse sentido, este trabalho se insere concomitante-
mente em dois ramos do saber: no da Antropologia e no 
da Comunicação. E acredito que, para avançarmos mais na 
compreensão dos meios de comunicação de massa, no Bra-
sil de hoje, precisamos conhecer melhor seus proDssionais.
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3. Rede imaginária, televisão 
e democracia14

 H$2+1%( H$2$&( G+/$% .$ M('+%

NOVAES, Adauto (org.). São Paulo: Companhia de 
Letras/SMC, 1991.

O livro reúne textos produzidos para o seminário “Rede 
Imaginária – Televisão e Democracia”, organizado pela 
Assessoria de Projetos Especiais da Secretaria Municipal 
da Cultura de São Paulo, em 1990. Fazendo uma reGexão 
sobre a presença da TV no mundo contemporâneo e sua 
relação com a modernidade, o seminário envolveu pensa-
dores e proDssionais de vários segmentos da cultura, com a 
articulação tanto de elaborações teóricas quanto proposi-
ções práticas sobre o papel da ‘IV no Brasil’.

O livro está estruturado em duas partes. “A imagina-
ção”, com dez textos, que teorizam a imaginação nas suas 

14. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XVI, nº1, jan./jun. 1993. p.182-183. Semestral.
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vertentes criadoras, do desejo, política, criação de signos 
e símbolos e sua relação com a racionalidade técnica, e 
“A construção do imaginário”, com dezesseis textos, que 
buscam dar conta dos efeitos da produção televisiva, seus 
mecanismos, sua relação com os poderes e seu papel na 
produção televisiva, seus mecanismos, suas relações com 
os poderes e seu papel na produção do imaginário social. 
Uma apresentação de Adauto Novaes, As tramas da rede, 
abre o volume. Um apêndice inclui dados estatísticos sobre 
a televisão brasileira.

Nas suas especiDcidades na abordagem do fenômeno 
televisivo, os textos constroem um quadro abrangente so-
bre a questão da cultura sob a pressão da modernidade: 
o domínio do olhar em relação aos outros sentidos e a 
predominância da representação sobre o representado, a 
produção intensiva de imaginários sociais em um universo 
fragmentado, pluralizado e descontínuo que demanda dos 
sujeitos, que nele estão inseridos, novos modos de subjetiva-
ção que deem conta de seu lugar e sua própria signiDcação.

Os dois textos iniciais de Olgária Matos e Gerd Bor-
nheim dão uma direção de leitura para os desenvolvimen-
tos realizados nos demais, Olgária (Imagens sem objeto) 
retoma o percurso da história da DlosoDa da alternância 
entre a noção de imagem e objeto. Do “desmerecimento 
DlosóDco da imagem, concebida como fonte de ilusão e 
engano” encetada por Descartes, à presença soberana da 
imagem no mundo contemporâneo – um universo de si-
mulacros – o que está em questão é o primado da “luz na-
tural”, em Descartes, “cegueira das Luzes”, em Benjamin, 
e domina a mentalidade tecnicista contemporânea. Nessa 
alternância, é o sujeito e sua relação com o conhecimento e 
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os modos de apreensão do rea1 que dão o ponto de articu-
lação para compreender o impasse da modernidade. Num 
mundo onde as leis de mercado regem a vida de cada um, a 
perda da dimensão do olhar e a consequente dissolução do 
sujeito em uma multiplicidade de imagens que, como bem 
o designa Olgária, são “imagens sem objeto”. 

Gerd Bornheim (Racionalidade e acaso) trabalha com 
os dois pólos presentes na tradição ocidental: a uma mon-
tagem de sistemas racionais, a uma intensiva sistemati-
zação como forma privilegiada de ordenação dos espaços 
e das relações entre os homens, liga-se uma verdadeira 
cultura do acaso. Ora, acaso e razão aparecem em toda a 
história do pensamento ocidental e ligam-se ao próprio 
projeto humano de domínio da natureza, sendo a razão o 
elemento de domínio. Há, pois, uma passagem do reino do 
acaso para o da racionalidade, num processo em que está 
em causa a própria concepção de verdade.

O privilégio da razão estendeu-se à DlosoDa moderna, 
ampliando-se a concepção de que todo o organismo so-
cial deveria ser ordenado e sistematizado por princípios 
racionais. Se a DlosoDa contemporânea se levanta contra a 
hegemonia do racional, dirigindo-se para o voluntarismo, 
para o inconsciente, para a história voltada para o particu-
lar, recusando, assim, o próprio conceito de sistema, o mes-
mo não se deu fora do campo DlosóDco, já que se veriDca, 
ainda, o triunfalismo quanto à necessidade e benefícios do 
sistema. Há uma paixão de o todo sistematizar, visível na 
observação do funcionamento dos bancos, dos supermer-
cados, do tráfego nas ruas ou as instalações de uma indús-
tria. É exatamente a esse mundo ordenado e sistematizado, 
onde tudo parece estar subordinado ao controle humano, 
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que o acaso retorna. E ele o faz no cerne mesmo do sucesso 
do sistema. Bornheim aponta, no entanto, mais que a pos-
sibilidade do acidente interferindo na racionalidade dos 
sistemas. O que ele identiDca é uma cultura do acaso, uma 
certa conjugação de previsibilidade e imprevisibilidade.

Assim, cita como exemplo o futebol, um jogo que é ar-
mado para garantir o máximo de previsibilidade possível e 
que, ao mesmo tempo, tem sua sustentação na exploração 
dos acasos, de uma imprevisibilidade que pode reverter o 
resultado esperado de uma partida, sem a qual o próprio 
jogo não faria sentido. Ou a loteria em suas várias moda-
lidades, em que a previsibilidade deve estar excluída, de tal 
forma que ela “só é plenamente ela mesma na vitória ab-
soluta do acaso”. Essa presença do acaso penetra a própria 
pesquisa cientíDca, por exemplo, a física contemporânea, 
que trabalha com relações de indeterminação. Os exem-
plos se multiplicam na biologia, na psicanálise, na litera-
tura, na DlosoDa, na arte. O que se veriDca é uma revisão 
das distinções tradicionais, com a ideia de normatividade 
sofrendo invectivas radicais precisas, em oposição à totali-
dade pensamento ocidental. 

Maria Rita Kehl (Imaginar pensar) retoma o tema da 
imaginação e do pensamento, recorrendo à teoria freudia-
na. Trata-se da criança diante da TV, capturada em seu 
olhar pelas imagens em encadeamento incessante. Re-
presentante privilegiada da ordem social, a TV se propõe 
para criança como objeto total, na medida em que não se 
ausenta, não a frustra, universalizando o imaginário e res-
pondendo “com formulações do código social às questões 
mais subjetivas”, sem que contrarie “em nenhum momento 
a lógica da realização do desejo”. Por não produzir nem 
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resistência às demandas infantis, nem introduzir nada da 
ordem do conGito ou da falta, a televisão não permite que 
a criança simbolize seu discurso. Como o pensamento se 
dá por distanciamento em relação ao objeto por um pro-
cesso em que o adiamento da satisfação do desejo é funda-
mental, a conclusão de Maria Rita é que, por sua presença 
massiva na vida da criança, a televisão, se não chega a im-
pedir o pensamento, funciona de maneira a torná-lo des-
necessário. Que modos de subjetivação se veriDcam nesse 
processo, é a questão.

Arlindo Machado (A cultura da vigilância) irá retomar 
o modelo panóptico de Jeremy Bentham, reencontrando-o 
multiplicado em aeroportos, supermercados e outros espa-
ços públicos, através das câmeras de vídeo que registram 
os movimentos e ações dos sujeitos inseridos nesse espaço. 
Um instrumento de controle e disciplinarização bastante 
eDcaz que, numa formidável reversão, transforma-se em 
equipamento de estimulação erótica nos motéis, em que 
os amantes, enquanto se tocam, contemplam-se na tela de 
TV, chegando ao ponto de condicionarem a própria atra-
ção à possibilidade dessa contemplação.

A linguagem da TV, os recursos tecnológicos que permi-
tem uma imediaticidade de acesso ao acontecimento, aliados à 
velocidade de apresentação e a uma fragmentação da realida-
de apresentada, são objetos de reGexão de Teixeira Coelho (O 
imaginário da morte). O que ele pergunta é pela adequação 
do modelo televisivo à nossa realidade, o que ele produz e que 
alternativas poderiam ser utilizadas no sentido de um uso me-
nos saturante do meio. Se Pessoa pode dizer “Fui educado pela 
imaginação”, é possível, ainda, educar-se dessa maneira com 
imagens que nos cercam de todos os lados?



87

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

Trata-se, então, de condenar um veículo ou encontrar 
para ele uso menos saturante e mais inventivo? Questão 
presente tanto na crítica ao consumismo por Décio Pigna-
tari Simbologia, o consumo na TV, quanto nas propostas de 
programação alternativa, em particular a infantil (Meirel-
les, A infância consumida) ou na discussão sobre a necessi-
dade de distinção entre espetáculo, manifestação legítima 
da cultura e simulacro, como entretenimento da indústria 
cultural, e sua relação com o grau de alfabetização e de 
cultura de um povo (Santiago, Alfabetização, leitura e so-
ciedade de massa). O que Dca evidente, nos textos, é o re-
conhecimento da presença excessiva da mídia televisiva, 
em nosso país, determinada por fatores conjunturais de 
ordem econômica, social, cultural e histórica (Ferreira, As 
redes de TV e os senhores da aldeia global; Nepomuceno, 
A construção da notícia; Bojunga, A construção da notícia 
2), e o esforço na busca de alternativas de democratização 
da TV (Comparato, é possível democratizar a televisão?) 
que lhe deem maior legitimidade como veículo informa-
ção e de cultura.

Dados signiDcativos sobre esses esforços de democrati-
zação, a ruptura do monopólio das grandes redes e a seg-
mentação (Festa e Santoro, A terceira idade da TV) e as 
experimentações em curso ( Jacira Melo, Vídeo popular 
uma alternativa de TV), assim como alguns efeitos da co-
municação televisiva e sua comparação com outros veícu-
los de comunicação de massa (Ricardo Arnt, A desordem 
do mundo e a ordem do jornal; Inácio Araújo, O trabalho 
da crítica), seu uso pela publicidade (Bahiense, Vítima ou 
cúmplice?) e pela política (Sérgio Miceli, O dia seguinte) 
fazem desta publicação um instrumento importante para 
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reGexão e análise da participação dos meios nos rumos na-
cionais de democratização. A interdisciplinaridade que ca-
racteriza o conjunto dos textos enriquece a reGexão e evita 
os lugares-comuns presentes nos debates sobre a TV, que 
tendem a oscilar entre o preconceito ligeiro e monolíti-
co, vendo nela um instrumento unicamente de alienação e 
dominação, ou o discurso triunfalista que não sai do olhar 
fascinado para a técnica e seu avanço.
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4. Comunicação para um 
novo mundo15

F$#&(&.+ H$&#1:;$ C(#.+%+

 
 

Nós estamos no limiar de uma nova época. Assim como 
houve a acumulação primitiva, mencionada por Marx, em 
que havia pilhagem como forma inicial de acumulação de 
capitais, houve a acumulação que foi feita em temos da 
exploração direta do homem pelo homem. Só que hoje 
essa acumulação não resolve os problemas de uma imensa 
massa da humanidade que não dispõe de recursos da in-
teligência, da nova tecnologia e que é inútil para a riqueza 
dos países prósperos. Isso dito assim um pouco exagerado 
e parece ser algo que não diz respeito a nós. Diz respeito 
aos “outros”, aos “lá da África”, aos de “Bangladesh”, onde 
seja. Entretanto, em certos países, como é o caso do Brasil, 
com é o caso da Índia, do México e tantos mais, há tam-
bém setores que não servem, nem sequer explorados Dcam 
como se estivessem hegelianamente à margem da história.  

15. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XVII, nº2, jul./dez. 1994. p.10-16. Semestral.
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Não há mais dialética de senhores e de escravos. Quan-
do há a dialética do senhor e do escravo, o escravo tem a 
possibilidade de negar o senhor. Quando o senhor já não 
se preocupa com esses segmentos da população que po-
dem ser muito grandes, eles são como se fossem “detritos 
da história”. Nessa nova ordem internacional, estamos as-
sistindo, ao mesmo tempo em que ocorre a globalização da 
economia, à perspectiva de um novo humanismo, ao Dm 
da possibilidade da guerra, pelo menos da guerra atômica 
e ao oposto disso também. Estamos assistindo à margina-
lização de imensas populações pela sua incapacidade de se 
engajarem no rumo principal da História. Hoje, o motor 
principal da História não é a exploração maciça da mão de 
obra e dos recursos naturais.  

Essa é a nova ordem mundial, na qual os setores prós-
peros aspiram a ser uma ilha e a colocar muralhas contra 
a migração, contra as pestes que vêm lá de fora, a AIDS, 
ou o que seja, contra as religiões fundamentalistas que não 
são, segundo a ótica dos mais racionais, capazes de serem 
sensíveis ao progresso tecnológico etc. O Islã vira ameaça, 
a pobreza vira ameaça. Se me perguntarem: como Dca a 
dependência? Na Teoria da Dependência, nós estamos li-
dando com senhores e escravos. Há uma dialética entre os 
exploradores e os explorados. Agora, é um outro fenômeno 
que supõe também uma luta, mas uma luta de outro tipo. 
É uma situação de outro tipo que deve ser pensada na sua 
radicalidade de ser nova. Não se pode com a linguagem da 
outra época histórica. 

A grandeza e a tragédia das Ciências Sociais residem 
na historicidade dos seus conceitos. Quando a História 
muda, temos que criar novos conceitos, aDnal, ao aplicar os 
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antigos conceitos ao novo momento histórico, tropeçamos 
com a impossibilidade de a imaginação dar conta do real. 
A imigração deve ser criadora para permitir que se veja em 
que planos se colocam as lutas novas, porque lutas novas 
há. O que não se pode é tentar descrevê-las como se elas 
fossem como as antigas.

Assim, com essa nova ordem e sua consequências, o 
problema dos paradigmas é posto em jogo imediatamen-
te. De alguma forma, o pensamento ocidental sempre foi 
um pensamento orgulhoso, soberbo e sempre foi capaz 
de imaginar que a razão ia poder conter a deDnição da 
globalidade. Que seja Kant ou que seja Marx, liberais ou 
socialistas, sempre houve uma aspiração à globalidade e ao 
domínio dessa globalidade pela razão através de conceitos 
que uniDcassem a História.   

Eu diria que as Ciências Sociais de hoje são um pou-
co mais humildes. Sem ir ao sentido do pós-modernismo 
e da radicalidade, da recusa da possibilidade de se ver o 
conjunto, elas estão tentando repensar um conjunto, sem 
a pretensão de saber o Dm da história, mas com a consci-
ência de que não se pode saber, de antemão, qual é o Dm 
dessa história.

Quem previu o desmoronamento do mundo soviético 
tal como ele se deu? Ninguém! Nem as centenas de so-
viéticos, americanos da mais alta qualidade que previram 
tudo, menos isto, nem os dissidentes. Eu gosto muito de 
um deles, Zinoniev, que é um matemático que escreve ro-
mances. Ao descrever o mundo soviético, ele o fazia à ma-
neira de Montesquieu que dizia que cada sistema social 
tem leis que lhe são próprias. Zinoviev, ao descrever leis 
próprias do mundo soviético, dava a impressão de que era 
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um mundo inatingível e indestrutível. E, de repente, aquilo 
tudo deu para trás e levou a razão sociológica ser um pouco 
mais cautelosa nas suas ambições de globalização e na sua 
certeza sobre o Do condutor da história e o Dm da história.

De alguma forma, tivemos que introduzir nos nossos 
paradigmas aquilo que os físicos que lidam com pequenas 
partículas já tinham introduzido, há muito tempo, a noção 
da incerteza. A certeza do triunfo do capitalismo e da de-
mocracia que orientou os liberais era paralela (com o mes-
mo grau de aspiração ontológica) à certeza dos socialis-
tas que imaginavam que a luta de classe ia desenvolver-se 
numa certa direção e que seria possível fazer uma socieda-
de sem classe. Ambos tinham certeza. Hoje, os neoliberais 
pensam ser mais cautelosos na deDnição dos paradigmas e 
compreender que há graus muito grandes de incerteza. É 
preciso introduzir esses graus de incerteza na própria lógica 
da análise das Ciências Sociais. Não pode existir uma teoria da 
mudança digna desse nome, com “T” maiúsculo, senão com 
uma certa humildade a respeito de como se processam os me-
canismos de transformação da sociedade contemporânea.

Há muitos anos, eu escrevi um trabalho em que eu disse 
que deveríamos pensar a mudança em termos de ‘curto-
-circuito’. Deveríamos ter menos conDança nos fatores ob-
jetivos que levam à transformação dos subjetivos ou, ain-
da, que a infraestrutura vai condicionar a superestrutura 
ou outras ideias desse tipo, muito mecânicas. Deveríamos 
pensar que as sociedades podem mudar como acontece 
com o incêndio. Às vezes, um Do mal coberto é o suDciente 
para que uma faísca provoque o fogo e derrube uma casa.  

Eu escrevi isso, ao me lembrar de Nanterre, em maio de 
1968, onde eu era professor da classe do “Dany Le Rou-
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ge”, Daniel Cohn Bendit, um dos líderes do movimento. 
As teorias de explicação de como aquilo ocorreu, por que 
ocorreu, não me convenceram jamais, o que senti foi que 
havia participado de um curto-circuito. Não havia um Do 
condutor entre o que ocorria, em uma pequena faculdade, 
em Nanterre, e o que ocorreu na França toda com os sin-
dicatos em ebulição. 

Às vezes, na sociedade contemporânea, desde que os 
sociólogos, os politicólogos, os antropólogos e os homens 
práticos deixem de acreditar que eles sabem como ela vai 
mudar, ela muda quase que acidentalmente. Eu digo qua-
se, porque evidentemente eu não estou aqui dissolvendo 
os condicionamentos estruturais. O que aconteceu em 
Nanterre foi imediatamente bloqueado mais adiante pela 
ação do general De Gaulle, que nunca se esqueceu que, 
em última razão, a força impera. Ele foi à Alemanha, onde 
se certiDcou do apoio das forças francesas ali estacionadas 
para poder fazer sua reação. O próprio partido comunista 
francês jogou um papel importante na freiagem de tudo 
isso, para evitar que houvesse um desdobramento de sua 
capacidade de conduzir o processo sindical. Evidentemen-
te, há forças estruturais. Mas, como se dá o primeiro dis-
paro? O que leva à faísca? É muito difícil prever, a partir 
de uma teoria ambiciosa e orgulhosa que pensa que sabe o 
Dm da História.

Ontem, nós assistimos, no Brasil, um fenômeno seme-
lhante. Ontem, por um erro de cálculo do Presidente da 
República, ele produziu uma faísca. Pediu apoio ao mo-
mento em que a sociedade não quer dar apoio. Ele cha-
mou à rua uma manifestação enorme contra ele próprio, 
sem querer. Isso não estava inscrito, não era necessário que 
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fosse assim. Todos nós nos queixávamos de que havia uma 
certa, eu não diria apatia, mas a sociedade assistia ao pro-
cesso político que aqui se desenvolve, quase como se fosse 
uma telenovela, em que nós atores, lá de Brasília, éramos 
seguidos pelo olhar da população. Até podia torcer por uns 
contra outros, mas a população não participava. 

De repente, não por insistência das forças de oposição, 
mas por um gesto mal pensado do Presidente, foi dispara-
do um processo que mobilizou a sociedade. Isso acontece 
a toda hora na sociedade contemporânea. Aconteceu, em 
Los Angeles, muito recentemente. Não são processos pre-
visíveis de antemão e seus efeitos, se têm condicionamen-
tos estruturais, também não são previsíveis.  

A grande questão que se coloca para pensar ‘como a 
sociedade muda’, é: qual é a verdadeira essência das forças 
presentes nessa sociedade? A grande questão é que essas 
sociedades são altamente segmentadas. Podem ocorrer 
segmentações que impeçam que o fogo passe, como há nos 
edifícios aquelas portas de aço que impedem que o fogo 
passe. Não dispomos, até hoje, nas Ciências Sociais, de te-
orias mais completas a respeito das mudanças, porque elas, 
quase todas, não contemplam a questão da comunicação. 

Nesse tipo de sociedades segmentadas, o que permite 
que o fogo devore um conjunto grande de parcelas das es-
truturas, é o seu grau de intercomunicação. Nelas, existem 
modiDcações muito rápidas, cuja dinâmica, depende da 
teia de comunicações. Essa, por sua vez, está sujeita a me-
canismos muito complicados de dominação, que precisam 
ser melhor analisados.

As teorias da comunicação imaginaram que as socieda-
des de massas contemporâneas, produzidas pela produção em 
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massa, pela globalização da economia, iriam gerar atores 
passivos, na sua imensa maioria, que não são nem atores, 
espectadores, o que não corresponde à realidade.  

Talvez, não seja popular dizer isso, mas a Escola de 
Frankfurt, que tanto nos entusiasmou, errou redondamen-
te. Pode ter sido um primeiro momento de apreensão do 
que estava ocorrendo. Mas, Dcou aquém das possibilidades 
que esse tipo de sociedade, esse tipo de comunicação é ca-
paz de gerar também. 

Não é certo, ao meu modo de ver, que a cultura de mas-
sas e os “mass media” produzem uma sociedade de admi-
nistrados, como diz Abraham Moles, que querem a feli-
cidade, de administradores que querem a eDciência e de 
criadores que querem a inovação. Isso tudo existe, mas há 
uma dialética. Não existe como um dado, existe como um 
processo. E, de repente, a inovação vem não do intelectual 
que é feito para pensar e para produzir a criação, mas vem 
do próprio inGuxo, da quantidade de atores que destacam 
um processo novo. Nossa sociedade (aqui, estou falando 
como sociólogo e não como comunicólogo, que não sou, 
da nova ordem internacional, os paradigmas para analisar 
os processos de mudança, da nova maneira de viver), não é 
verdadeiro, no meu modo de entender, que nós tenhamos 
transformado todos os seres que veem televisão e ouvem 
rádios em robôs, o processo é bem mais complicado. 

Na verdade, há estudos na Inglaterra, desde os anos 50, 
sobre os estilos de vida que foram produzidos, não pela 
comunicação em si, mas pelos “department stores”, por es-
sas grandes redes de magazines, mostrando que existe, no 
mundo contemporâneo, uma massiDcação dos estilos de vi-
ver, que não se pode mais distinguir as classes simplesmente 
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pela roupa, que existe uma certa uniformização e que isso 
mudou a classe trabalhadora inglesa etc. Existem estudos 
que mostram, também, que o consumidor não é um ser 
passivo. Ele, no limite, escolhe; o ouvinte não é um ser pas-
sivo, ele, no limite, escolhe. E a informação não se projeta 
como se o receptor fosse um ser passivo. Há um processo 
de seleção. E dir-se-á: bom, mas há Guxos de informação que 
são orientados de cima para baixo, dos ricos para os pobres, 
dos poderosos para os menos poderosos. Tudo isso é verdade!

Mas, há uma certa dialética também. Assim como a so-
ciedade quebra de repente por uma faísca, esse mecanismo 
também é passível de uma transformação. Nós vimos isso, 
na França, em 68. Nós vimos isso, no Brasil, quando houve 
a luta contra o regime militar e, em 83/84, com a grande 
campanha que se fez para a eleição direta do Presidente, 
havendo um Presidente militar no poder. Nós vimos como, 
de alguma maneira, em certos momentos, esses mecanis-
mos todos se quebram. E para quebrá-los, o próprio siste-
ma de informações, que sempre tem vazamento, é essen-
cial. Vimos aqui, no Brasil, como os líderes políticos, eu me 
incluo entre eles, falharam na avaliação da potencialidade 
transformadora da sociedade. 

Se ainda tenho tempo, permitam-me uma pequena di-
gressão. A primeira grande manifestação de massa contra 
o regime militar, neste Estado de São Paulo, no dia 25 de 
janeiro de 1984, coincidiu com a data de aniversário da 
Universidade de São Paulo, 25 de janeiro. Eu era sena-
dor, presidente do PMDB, que era o partido de oposição e 
professor da Universidade de São Paulo, embora afastado. 
Então, fui à Universidade de São Paulo com o Governador 
do Estado. E nós estávamos lá, quando nos chamaram: eu 
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deveria ir correndo à Praça da Sé, no centro de São Paulo. 
Tínhamos convocado um ato público e contávamos com 
dez mil pessoas, mas lá estavam cem mil pessoas e não 
sabíamos o que fazer porque não tínhamos nem sequem 
alto-falante que alcançasse o fundo da praça. Nenhum de 
nós havia planejado tanto. Dizia, na época, que as gran-
des cadeias de televisão não estavam transmitindo nada. 
E não estavam. Mas, de alguma maneira, um pouco de in-
formação, via rádio, via televisão, acabou se multiplicando 
e produziu uma grande movimentação que, depois, juntou 
milhões de pessoas nas ruas. 

Quem participou do movimento contra o regime mi-
litar, no Brasil, e tentou entender o processo eleitoral, teve 
a mesma sensação. A primeira vez que nós derrotamos o 
governo militar, que foi em 1974, ninguém sabia que eles 
iam perder nas urnas. Ninguém sabia, nem nós. Recordo-
-me de que estava ajudando o Cardeal de São Paulo a fa-
zer um trabalho sobre a chamada Pastoral do Mundo do 
Trabalho e me reuni com muitos padres que trabalhavam 
na periferia de São Paulo. Nenhum deles acreditava que a 
eleição podia ser outra coisa, senão uma mera manipulação 
do regime militar. Depois, eu me reuni com eles e pergun-
tei: como é que aconteceu isso? Onde é que se criou essa 
corrente? Como é que se deu esse curto-circuito?

A comunicação continua sendo mais complexa do que 
se pensa, não é só a comunicação eletrônica. Ela passa por 
um outro Guxo de comunicação direta e vice-versa. O vice-
-versa tem a ver com o fato de que os próprios produtores 
da mídia, inclusive da mídia eletrônica, estão em conGito. 
Não sei se é de classe. Mas, um conGito forte, que leva, 
mesmo as mais poderosas redes que querem sustentar o 
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poder a, num dado momento, quebraram-se e não conse-
guirem sustentar o poder. 

E, então, também ali, é preciso que haja um novo pen-
samento sobre o qual é o papel dos meios de comunicação 
nesse tipo de sociedade. Pois, não é só o papel da passi-
vização, não é só o de servir à voz do dono, é muito mais 
complexo do que isso. Por Dm, o último ponto: a questão 
da participação democrática dos meios de comunicação 
nessas sociedades contemporâneas. 

Sempre me fascinou a capacidade que tem a mídia de 
criar atores. Nós assistimos, aqui, no Brasil, à invenção do 
mundo sindical. Não é que o mundo sindical inexistis-
se. Ele existia, durante a ditadura, mas os líderes foram 
criados, projetados. Eles existiam como seres individuais, 
insatisfeitos com o regime militar. Eles, de alguma ma-
neira, foram criados como interlocutores pela mídia. Eu 
via a mídia criar lideranças empresariais que não existiam. 
Eu próprio fui, de certa maneira, criado pela mídia. Eles 
precisavam de um intelectual que tivesse projeção política 
e virei Senador. Isso, em larga medida, é a maneira pela 
qual a sociedade moderna funciona, em que a mídia le-
gitima, senão inventa, o ator. E o movimento sindical é o 
movimento sindical. Quando, na periferia pobre de São 
Paulo vai haver um movimento pelas creches, ou vai haver 
alguma coisa que diz respeito à criação de uma escola, ou 
um protesto qualquer, a primeira pergunta que o líder do 
movimento comunitário faz é se tem um jornal local e se 
há televisão. Nesse mundo contemporâneo, tudo tem que 
existir através da tela da televisão e pelas ondas do rádio, 
porque, senão, não existe. O próprio movimento social sabe 
que o “establishment” é real, mas que ele é permeável. E 
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que se o movimento conseguir atrair uma parte pequena, 
que seja, às vezes, apenas um jornalista de menor expres-
são, mas que depois passa para outro e outro, de repente, 
chega ao grande circuito. 

Então, eu penso que, na nova sociedade, os meios de 
comunicação sejam apenas o reforço da alienação. Uma 
parte o é, mas eu penso, também, que eles são o contrário. 
E que nesse ser o contrário, eles são a parte necessária do 
movimento da dialética entre os poderosos e os oprimidos, 
entre, às vezes, o Estado e a sociedade civil. A sociedade 
civil sabe disso, tateia e tenta capturar pedaços do sistema 
de comunicação para neles atuar. É inútil imaginar que 
possa existir controle por parte dos donos da mídia, sobre 
o conjunto da mídia. Qualquer pessoa que tenha um pou-
co mais de experiência política sabe que é impossível, até 
porque a mídia também é um produto industrial complexo 
que requer muita gente, várias especialidades, introduzin-
do dentro da empresa uma dialética, uma dinâmica que 
não permite que o Guxo exista apenas de cima para baixo. 
No cotidiano, é de cima para baixo. Mas, nos momentos 
em que a sociedade ferve, ela produz uma transformação 
que passa por esses mecanismos e, de alguma maneira, 
transforma o que era antes instrumento alienante em ins-
trumento de modiDcação, em instrumento crítico. 

Acredito, portanto, que nós estamos de fato diante de 
uma nova sociedade, de um novo sistema internacional, 
cheio de injustiças, que requer um novo modo pelo qual 
lutar contra as injustiças e politizar os objetivos. Isso im-
plica em repensar não só o novo modo de produzir, como 
o novo modo de se comunicar. Entendo que ambos podem 
resultar numa imensa alienação e numa imensa acumulação de 
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riquezas, em detrimento de outros. Mas, podem também 
signiDcar o oposto: o mecanismo pelo qual se diminua a 
alienação, diminua-se a injustiça e se aumente a participa-
ção democrática na sociedade.
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5. As imagens do global nos 
telejornais do Brasil e do Peru16

MA#1+ F. G;'19##$- O2I#'$4;1

Faz mais de 40 anos, Marshal McLuhan tentou nos 
convencer de que o mundo caminhava, inevitavelmente, 
para uma transformação em aldeia global e que os povos 
avançavam para uma integração num abraço mundializado. 
Poucos acreditaram na sua previsão e muitos céticos enter-
raram suas teorias. Hoje, assistimos à materialização dessa 
realidade em todos os lugares, em todos os níveis e das for-
mas mais inesperadas. Observam os inertes as alianças de 
integração econômica, a redução dos Estados nacionais, a 
fragmentação dos territórios, a reestruturação de novas na-
ções, a mistura de novas tecnologias, a instalação mundial 
dos mecanismos do livre mercado e, enDm, a reorganização 
de uma vida social condicionada pelas novas políticas glo-
bais e atravessada por uma cultura de massas mundializada.

16. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XVIII, nº1, jan./jun. 1995. p.199-202. Semestral.
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Diante dessas transformações políticas, econômicas e 
culturais no mundo, é preciso repensar os processos de co-
municação na América Latina a partir de conceitos-chave 
que, ao mesmo tempo, transformam-se em novos paradig-
mas teóricos, ao adquirir novos sentidos na análise da pro-
funda crise estrutural e do esgotamento dos modelos de 
desenvolvimento tradicional em nossos países. 

A aplicação generalizada de um projeto modernizador 
em nosso continente signiDca, hoje, uma mudança quali-
tativa no avanço e aprofundamento do capitalismo que, 
evidentemente, aponta em direção a um processo globa-
lizador que, por sua vez, gera uma transformação nas re-
lações políticas sociais e culturais, nos quais a comunicação, 
entendida de maneira geral como processo de circulação da 
informação e entretenimento, tem uma função fundamental. 

Nas hipóteses dessa pesquisa, as mudanças globalizadoras 
não acontecem apenas na base econômica e política das so-
ciedades, mas atingem a própria estrutura das relações socio-
culturais e comunicativas em todo o continente latino-ame-
ricano, onde processos de mundialização estão nos levando 
aceleradamente a compartilhar da criação de uma nova ordem 
cultural. Essa nova ordem econômica e cultural tem a tendên-
cia de modiDcar as fronteiras e conteúdos ideológicos dos atu-
ais Estados nacionais, estruturando sob a miragem da moder-
nidade uma lógica material e simbólica para a construção de 
um imaginário globalizador, que ajuda na busca do consenso 
hegemônico, a Dm de garantir as mudanças na base estrutural 
das sociedades, como são: a integração comercial e telemática, 
a privatização dos meios de produção e a desregulamentação 
do controle do Estado no campo econômico, sem resistência 
dos governos e com a cumplicidade dos indivíduos. 
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A comunicação de massa toma-se, nesse processo con-
Gitivo e dinâmico, um ótimo espaço para reGetir acerca da 
globalização da sociedade e da modernidade mundiali-
zada, que nela as estratégias da mídia encontram-se com 
as táticas de leitura dos públicos, os avanços tecnológicos 
misturam-se com os novos gêneros do massivo, juntam-se, 
enDm, as formas da representação do real com a percepção 
fragmentada do tempo e do espaço do sujeito social.

Nesse quadro de encontros e desencontros, aparece a 
televisão como processo e instrumento principal de arti-
culação da mediação do social, através do qual tentamos 
deDnir as formas e os elementos que projetam as imagens 
do global e os processos que constroem a representação 
de uma realidade mundializada. Televisão como instituição 
social e como lugar cotidiano, onde podem ser evidenciados 
os referentes de uma nova cosmogonia e desterritorializada.  

Dentro dessa cosmogonia da televisão, os telejornais 
se destacam como processos que impulsionam a circula-
ção mundial de informação e empurram, diariamente, por 
meio das notícias nacionais e internacionais, os referentes 
temáticos, expressivos e simbólicos das mudanças e trans-
formações mundiais. As notícias feitas de temas e perso-
nagens, de técnicas e narrativas, de tempos e espacialida-
des são as unidades mínimas que tomamos para realizar 
uma análise interdisciplinar que procura precisar, deDnir 
e relacionar, a incorporação nos telejornais de modelos e 
discursos globalizados que processam e difundem a infor-
mação como parte das novas mitologias do global. 

Os instrumentos teóricos e as ferramentas metodoló-
gicas para análise desses processos de globalização e mun-
dialização nos telejornais da América Latina não podem 
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ser reduzidos a doutrinas e esquemas fechados de inter-
rupção como, também, não devem abandonar a rigorosi-
dade cientíDca necessária na observação dos fenômenos 
sociais. Com esse espírito, assumimos os estudos compa-
rativos dos telejornais do Brasil e do Peru, combinando, in-
terdisciplinariamente, a busca hermenêutica de conceitos teó-
ricos e interpretações empíricas da globalização, com a análise 
quantitativa das categorias que permitem confrontar-nos com 
mundializada que se evidencia na televisão e nos noticiários.  

A construção dum quadro teórico interdisciplinar 
permitiu deDnir os principais aspectos e elementos do 
fenômeno observado e relacioná-los com os processos 
históricos e contemporâneos que conDguram as origens e 
as transformações das manifestações globais. A análise com-
parativa toma esses aspectos e elementos e os desconstrói na 
emissão semanal dos telejornais selecionados, tentando quan-
tiDcar as categorias que representam e mostram as tendências 
globalizadoras e mundializadoras na circulação de informação. 

Nos três primeiros capítulos, nossa busca de paradig-
mas teóricos que sustentam os processos de globalização e 
mudialização, relacionando os fatores, evidências e rastros 
deixados por eles, tais como: globalização, mundialização 
e desterritorialização que nos serviram para diferenciar e 
orientar a construção de um marco teórico especíDco.  

No primeiro capítulo, reconhecemos o aprofundamento 
do sistema capitalista, através de mecanismos econômicos de 
livre mercado, integração comercial e privatização do sistema 
produtivo, assim como o enfraquecimento do Estado-Nação 
como sistema político incompatível com as estratégias hege-
mônicas que conDguram uma sociedade globalizada.  

No segundo capítulo, preocupa-nos a relação entre 
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os avanços tecnológicos e os processos de modernização 
social que geram a mundialização dos objetos culturais. 
ADrmamos que representação e memória encontram-se 
na dinâmica do consumo como elementos articuladores 
da globalização que, por sua vez, legitimam uma cultura, 
ritualizando e atualizando, permanentemente, as mitolo-
gias mundializadas. 

O terceiro capítulo associa os telejornais ao tratamen-
to e a simultaneidade dos referentes espaciais e temporais 
para constituir a forma desterritorializada da globalidade. 
A incorporação de modelos internacionais de estruturação 
dos telejornais e a tendência de desregulamentar a mídia 
são parte das condições de mundialização que permitem 
aos noticiários tornar-se mediadores da temporalidade e da 
especialidade dos sujeitos sociais para reconstruir com eles as 
paisagens fragmentadas e os ritmos descontínuos do global. 

Com a determinação dos conceitos-chave de hege-
monia global, modernidade mundializada e simultanei-
dade desterritorializada, entramos no quarto capítulo 
que descreve os contextos históricos e políticos do Brasil 
e do Peru, como Estados e países latino-americanos que 
se encontram em processos de transformação neoliberal. 
Complementarmente, mostram-se as características de 
seus sistemas de comunicação, especiDcamente da televi-
são, tentando determinar o lugar dos telejornais em suas 
estratégias de programação e produção. O capítulo com-
plementado com a deDnição de uma metodologia de aná-
lise que estrutura um método comparativo, a partir de seis 
categorias (deDnidas a partir das esferas comunicacionais 
da produção, as mensagens e as representações) que, por 
sua vez, inserem até oito variáveis cada uma.
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O quinto capítulo descreve e analisa, criticamente, os 
telejornais selecionados do Brasil e do Peru, a partir das 
categorias de gêneros e publicidade como elementos da 
estratégica e produção da emissora, os personagens e te-
máticas como conteúdos e formas da mensagem, e a espa-
cialidade e temporalidade como códigos de representação 
do imaginário. Essa parte é complementada com tabelas e 
gráDcos que permitem comparar os índices quantitativos 
das notícias e os números percentuais do tempo parcial 
utilizado pelas variáveis estabelecidas na pesquisa.

Finalmente, no capítulo sexto, buscamos sintetizar o estudo 
comparativo realizado, a partir de uma reGexão interpretativa 
dos dados que demonstram os mecanismos de globalização 
da informação e dos elementos constitutivos das imagens que 
globalizam o imaginário coletivo. A interpretação leva-nos, 
posteriormente, a tentar projetar os resultados conseguidos e 
os efeitos possíveis da mundialização sobre o imaginário dos 
sujeitos, como parte dos desaDos de futuros estudos e pesqui-
sas sobre a globalização e mundialização das comunicações.

Esperamos que, neste estudo, outros pesquisadores possam 
encontrar algumas chaves, elementos e caminhos que pare-
cem invisíveis teoricamente, mas que existem e se reproduzem 
no cotidiano. Que, a partir dela, possam visualizar muito mais 
os mecanismos que orientam e reorganizam globalmente as 
sociedades atuais. Possam, Dnalmente, confrontar-se nessa re-
alidade e sintetizar os conceitos-base que nos ajudem, num 
futuro inevitavelmente global, deDnir novos conceitos e aplicar 
novas alternativas aos desaDos presentes e futuros da integra-
ção cultural e comunicacional na América Latina, dentro da 
complexa e acelerada realidade da modernidade-mundo. 
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6. Crimes sem mandantes17

J+%9 N3;/(&&$ P1&'+

Resenha: RIBEIRO, ALEX. Caso_Escola_Base: os_
abusos_da_imprensa. São Paulo: Ática, 1995. 166p.

Nem sem a boa leitura, a útil, provoca deleite em quem 
lê. A sensação por ela provocada pode ser de asco. É o caso 
do livro que Alex Ribeiro acaba de lançar sobre o mais notó-
rio exemplo da falta de ética no Jornalismo: o escândalo do 
abuso sexual da Escola de Base, em São Paulo, que destruiu 
a vida dos acusados, sem ter sido produzida nem divulgada, 
ao longo do processo, alguma prova consistente contra eles. 

Alex Ribeiro não defende teses nem alinhava hipóteses, 
apenas narra fatos, com frieza de repórter. Por trás de tais 
fatos, surge a evidência de como se move a máquina de tri-
turar reputações, uma verdadeira indústria da calúnia, que 

17. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XIX, nº1, jan./jun. 1996. p.168-169. Semestral.
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tem um código tácito de funcionamento. São crimes que 
não requerem mandantes. Ao contrário, o combustível que 
faz a máquina funcionar é a impessoal equação comercial 
da redução desesperada dos custos e do aumento indiscri-
minado dos benefícios.  

Apesar da lucidez redutora do comentarista Luís Nassif 
e do heroísmo intuitivo do repórter de televisão Florestan 
Fernandes Júnior, a regra geral no comando das atitudes 
dos jornalistas encarregados do caso foi à indiferença total 
em relação ao destino de protagonistas e Dgurantes. Como 
se fossem apenas algarismos, nos mapas de circulação e índi-
ces, nos quadros de audiências dos noticiários de rádio e TV.  

Impressiona, no livro, a aceitação passiva da punição dos 
acusados, contra os quais não se provou crime algum. Mais do 
que isso, contudo, sobra do relato e evidência de que o crime 
de demolir o futuro das pessoas não está capitulado no Código 
Penal ou na Lei da Imprensa. Nem mesmo nos eventuais có-
digos de ética que, em teoria, regem as atividades de jornalistas 
e delegados de polícia. A injúria, a calúnia e a difamação são 
privilégios de cidadãos acima de qualquer suspeita, tenham 
eles a autoridade dada pelo Estado para exigir a obediência 
à lei e punir os que estão fora desta, mas ao alcance daqueles, 
ou apenas a condição circunstancial de ser remunerado para 
divulgar aquilo que se convenciona chamar de “a notícia”. 

O grande risco do caso Escola de Base não é tanto o 
de cair no esquecimento. Esse problema livros como o de 
Alex Ribeiro se encarregam de resolver. Tragédia maior é 
se tornar paradigmático, esDngético e modelar, como se 
fosse único. Pois, nem chega a ser singular. Infelizmente, é 
repetido todos os dias nas páginas dos jornais e das revistas 
e frente às câmeras ou microfones. 
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O enigma da esDnge da calúnia soa sempre no tilintar 
das caixas registradoras. Muitos não o ouvem por ignorân-
cia. Outros por má fé. Mas, a todos convém ouvi-lo com 
mais atenção, sob pena de se desperdiçar as virtudes da 
liberdade em migalhas de liberdade. 
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7. O MERCOSUL e a questão 
da comunicação18

A&'+&1+ .$ A&.#(.$

Uma das características marcantes das relações interna-
cionais, neste Dnal de século, é a formação e consolidação 
dos denominados blocos regionais de interesses mútuos. 
Até o presente, as questões comerciais como circulação 
de produtos, tarifas diferenciadas, investimentos privile-
giados etc, caracterizam esse processo. O MERCOSUL, 
constituído originalmente pelos países que assinaram o 
Tratado de Assunção em 1991 – Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai – segue essa tendência representada pela 
predominância do intercambio regional, via mecanismos 
econômicos de livre mercado. Surge num cenário inter-
nacional, inGuenciado pelas novas estratégias comerciais 
norte-americanas decorrentes do Dnal das denominadas 
bipolarização de poder, consolidada após os acontecimentos 

18. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XX, nº2, jul./dez. 1997. p.143-145. Semestral.
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que levaram à derrocada do comunismo na União Soviética e 
Europa Oriental. Outros fatores determinantes inseridos, 
nessa nova conjuntura, são o relevante papel na economia 
internacional representada pela presença de novos inGuen-
tes atores como no caso da China e dos Tigres Asiáticos, a 
forte presença do Japão como potência de primeira gran-
deza e a lenta, mas irreversível consolidação da Comuni-
dade Econômica Europeia, hoje União Europeia.

Nesse cenário, o Brasil, com sua vastidão territorial, 
potencialidades naturais, amplo contingente populacional 
e estrutura social consolidada, surge com vocação natu-
ral para liderar, no Cone Sul, uma estratégia de integra-
ção factível com as aspirações internacionais. Ao mesmo 
tempo serve como etapa fundamental na superação das 
enormes carências sociais que caracterizam a sociedade 
latino-americana e que o Brasil atinge dimensões trági-
cas. A Argentina, por outro lado, tem na parceria com um 
Brasil estabilizado e em crescimento, um forte aliado na 
revigoração de seu parque industrial e desenvolve seu po-
tencial produtivo ampliando suas exportações para uma 
população quatro vezes maior. ReGexo dessa parceria é o 
fato de o Brasil, em 1966, já ser o maior importador de 
produtos argentinos, com 30% do total exportado, des-
bancando para um segundo plano a parceria da Argentina 
com EUA e Europa. O mesmo raciocínio cabe ao Paraguai 
com seus quase 5 milhões de habitantes e o Uruguai com 
pouco mais de 3 milhões, que passam a ter uma perspec-
tiva única de desenvolvimento, ao ampliar seu referencial 
para um mercado de 200 milhões de habitantes. O sucesso 
econômico do tratado pode ser avaliado pelos reGexos nas 
balanças comerciais dos quatro países: assim o mercado 
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intrarregional que, em 1991, era de 4,7 bilhões de dólares, 
evoluiu para 6,5 bilhões em 1992; 8,3 bilhões, em 1993; 
atingindo, em 1996, a cifra de 12 bilhões de dólares. 

Numa primeira etapa, concretiza-se, a partir de 1º de 
janeiro de 1995, numa reunião aduaneira, em que as par-
tes envolvidas buscam atingir condições comerciais equi-
libradas, aliadas a uma política comum de tarifas externas. 
ConGitos de interesses surgiram em alguns casos – muitos 
outros ocorrerão – sendo todos resolvidos através de ne-
gociações transparentes devidamente acompanhadas pela 
mídia. Inclusive, no plano político, mostraram-se ágeis e 
eDcazes as novas relações decorrentes do processo de inte-
gração, ao abortar uma tentativa de golpe militar no Para-
guai no primeiro semestre de 1996. Uma evolução natural 
desse tipo de acordo é a concretização de um autêntico 
mercado comum com iniciativas avançadas como a adoção 
de uma moeda única, a exemplo do caso europeu. A previsão 
de adesão de mais de dois países – Chile e Bolívia – deverá 
consolidar um bloco com um PIB de um bilhão de dólares, 
uma população de 230 milhos de habitantes, a qual somente 
três línguas (espanhol, português e guarani) são utilizadas, ao 
contrário das dezenas da Europa e Ásia. Nesse mesmo perío-
do, 174 empresas brasileiras constituíram parceria com simi-
lares argentinas, resultado de um investimento de 2 bilhões de 
dólares de capital brasileiro na Argentina.

Se, numa primeira abordagem Dca patente o êxito co-
mercial do processo de integração, por outro lado, Dca evi-
denciada a pequena, senão praticamente total ausência de 
preocupações com os reGexos dessas políticas face às desi-
gualdades sociais que caracterizam as realidades dos países 
evolvidos. Causa preocupação o distanciamento entre a 
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sociedade, as questões reguladoras desse acordo e os im-
pactos relacionados às identidades culturais e que, obvia-
mente, têm a ver não só com o desenvolvimento cultural 
desses países, mas igualmente com as formas de organiza-
ção social. A comunidade acadêmica e as instâncias de or-
ganização e representação das diversas instâncias da socie-
dade latino-americana têm externado preocupação de que 
o MERCOSUL venha a constituir um amplo e poderoso 
balcão de negócios de interesse dos setores historicamente 
dominantes, haja vista as inúmeras tentativas anteriores de 
consolidação de formas de integração e que resultaram em 
fracassos e frustrações. 

No que diz respeito especiDcamente ao campo da 
comunicação, como de fato a todas as manifestações de 
cunho sociocultural, observa-se que a estrutura orgânica 
do MERCOSUL, quando da assinatura do tratado, em 
26 de março de 1991, era composta de 10 subgrupos de 
trabalho, a saber: assuntos comerciais, aduaneiros, norma-
lização, política Dscal e monetária; transporte terrestre e 
marítimo, política industrial e tecnológica. Política agrí-
cola, política energética e coordenação de políticas ma-
croeconômicas. Efetivamente, o avanço que se obteve nas 
relações comerciais não se reGetiu, signiDcativamente, nem 
na estrutura de produção da indústria cultural dos quatro 
países envolvidos, nem num efetivo impacto em relação ao 
publico. Para a pesquisadora da Universidade Católica do 
Uruguai, Carmen Rico de Sotel, a comunidade acadêmica 
tem mostrado debilidade em posicionar-se no contexto do 
MERCOSUL; já que as faculdades de comunicação têm 
sido incapazes de agendar o tema de forma sistemática. Na 
verdade, observa-se uma grande diDculdade para não dizer 
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oposição, a um novo papel que a mídia vem a desempe-
nhar de gerador de mercadorias culturais para esse amplo 
mercado latino-americano. A presença de indústrias cul-
turais do porte da Televisa e da Globo tem exercido papel 
tão signiDcativo, quanto solitário, na geração de produtos 
comercialmente viáveis e de amplo interesse social. 

Temos sido lentos em assimilar as mudanças que ocor-
rem à nossa volta, quando não teimosamente refratários 
e ortodoxos ao encarar fatos irreversíveis. As mudanças, 
adaptações e assimilações que estão ocorrendo em relação 
às identidades e manifestações culturais, longe de desa-
parecerem, assumem novas e inéditas características que 
demarcam novos estudos e novas abordagens, como bem 
sintetizou Octavio Ianni com a expressão “realidade multi-
cultural”, em que os traços culturais “ressurgem diferentes, 
com outros signiDcados, com outros horizontes”.  

Cabe, aqui, relembrar o malogro da NOMIC (Nova 
Ordem Mundial para a Informação e Comunicação), que 
representava toda a esperança de um novo direcionamen-
to nas formas de comunicação. A NOMIC foi subjugada 
pela incapacidade dos setores acadêmicos mais avançados 
de abandonar a discussão dos pormenores e buscar um 
efetivo apoio e sustentação dos setores dinâmicos da so-
ciedade, aqueles que agilizam e concretizam os aconteci-
mentos embasados na realidade e viabilidade possível do 
momento histórico. Submetida à burocracia estatal e ao 
embate ideológico estéril perderam todos.  Novamente, o 
desaDo se nos apresenta e, de forma recalcitrante, corre-
mos o risco de ser atropelados pela dinâmica do processo. 
Certamente, o MERCOSUL constitui a última esperança 
de nossa inserção no mundo contemporâneo e, desgraça-
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damente, seguirá seu curso com ou sem a participação dos 
especialista da comunicação. Se não fomos convidados a 
participar do processo, urge deDnir e marcar posições, pro-
por o viável e, acima de tudo, exercer nosso papel de levar 
à sociedade as informações e os questionamentos neces-
sários. Uma citação do professor e pesquisador uruguaio 
Mário Kaplún sintetiza com precisão as relações entre o 
MERCOSUL e a comunicação: “toda integração não só 
promove intercâmbios comunicativos como os exige”.
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8. Anamaria Fadul - O campo 
acadêmico da comunicação: 

identidade e fronteiras19

J+%9 M(#:;$% .$ M$2+ $ J(0:;$21&$ R1+%

Nota introdutória

O texto, aqui transcrito, é produto de um diálogo in-
formal, gravado no dia 22 de março de 1998, posterior-
mente editado e revisto. Trata-se de uma contribuição aos 
debates que se realizarão em Recife, durante a sessão con-
junta de encerramento do XXI Congresso Brasileiro e do 
IV Congresso Latinoamericano de Ciências da Comuni-
cação, promovidos respectivamente pela INTERCOM e 
pela ALAIC.

José Marques de Melo: O objetivo desta entrevista é cele-
brar os 20 anos de circulação ininterrupta da Revista Brasi-
leira de Ciências da Comunicação, que tem sido editada pela 

19. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XXI, nº1, jan./jun. 1998. p.119-137. Semestral.
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INTERCOM. Trata-se de um periódico cientí!co que teve 
três fases bem de!nidas durante sua trajetória. A primeira fase 
é de um Boletim Mensal editado com a participação de um 
grupo de sócios da entidade, tendo como !nalidade registrar 
os fatos ocorridos na comunidade acadêmica da comunicação 
e, ao mesmo tempo, captar indicadores do funcionamento das 
indústrias midiáticas do Brasil, dos embates desta indústria 
com o Estado, principalmente nos períodos do autoritarismo. O 
segundo momento da Revista foi caracterizado pela transfor-
mação do Boletim mensal em Fascículos que não tinham mais 
aqui caráter nitidamente informativo, assumindo um per!l de 
análise da conjuntura de certos fatos do universo midiático. A 
terceira fase da hoje Revista Brasileira de Ciências da Comu-
nicação começou na gestão da Profa. Anamaria Fadul como 
presidente da INTERCOM, que foi paulatinamente dando 
àqueles fascículos analíticos e interpretativos a forma atual de 
revista cientí!ca. 

Vamos conversar com a Profa. Anamaria Fadul para 
resgatar um pouco da trajetória da Revista e dialogar tam-
bém sobre o próprio itinerário da comunidade acadêmica 
brasileira no âmbito das ciências da comunicação. Natu-
ralmente, vamos especular sobre a sua própria trajetória 
como cientista da comunicação.  

Como você avalia estes 20 anos de funcionamento do perió-
dico, através do qual a INTERCOM se comunica regularmente 
com os seus sócios, registrando a difusão de novos conhecimentos 
no âmbito midiático? Gostaria de ouvir, preliminarmente, o 
seu depoimento sobre a Revista da INTERCOM e seu próprio 
protagonismo nesse período.
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Ananiaria Fadul: Numa fase de grandes diDculdades 
para reunião entre professores e pesquisadores que não ti-
nham facilidades de locomoção interna dentro de um país 
tão grande como o Brasil, o Boletim INTERCOM era 
um grande organizador, capaz de unir e saber o que estava 
ocorrendo. A nossa associação fortaleceu-se graças a esse 
primeiro esforço dos criadores e participantes do Boletim. 
Vejo um exemplo de protagonismo no Boletim. A Revis-
ta da INTERCOM representa uma outra fase, quando a 
nossa comunidade estava mais organizada e já tínhamos 
congressos nacionais. A fase inicial do Boletim teve, sem 
dúvida, um papel organizador muito importante.

José Marques de Melo: em qual momento você sentiu 
necessidade de fazer essa transformação, que viria a ocorrer 
exatamente na sua gestão como presidente da INTERCOM? 
Quais foram os indicadores necessários para efetuar essa mu-
dança de um Boletim de per!l jornalístico para uma revista de 
porte cientí!co?

Anamaria Fadul: Eu diria que essas mudanças foram 
ocorrendo com a institucionalização da INTERCOM. 
Ao mesmo tempo em que começamos a alugar uma sede 
e passamos a receber dinheiro das agências nacionais de 
fomento cientíDco, como a FINEP, a CAPES, o CNPq e 
a FAPESP, percebemos a necessidade da INTERCOM 
possuir um perDl mais acadêmico. Já não podíamos nos 
comportar como um grupo de pesquisadores que tentava 
aglutinar-se em torno de ideias, informações e notícias. 
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Ocorreu uma mudança institucional da INTERCOM. 
Antes, nós éramos somente um grupo de amigos que pen-
savam, estudavam e discutiam os fenômenos comunica-
cionais. O perDl institucional e acadêmico começa com o 
apoio das agências de Dnanciamento. Quando a INTER-
COM passou a ser uma sociedade com respaldo tanto das 
agências nacionais quanto das internacionais, como foi o 
caso da IDRC, eu percebi que o Boletim era muito frágil 
para corresponder a esse novo perDl. Ao mesmo tempo, 
percebi uma apresentação estética do Boletim, que diDcul-
tava a leitura. 

A institucionalização da INTERCOM, com o novo 
perDl acadêmico, e a fraca legibilidade do Boletim constitu-
íram-se, então, em indicadores para sua transformação em 
Revista Brasileira de Comunicação. O próprio nome da 
Revista foi decidido junto com o CNPq, o que já demons-
trava o vínculo entre as agências de Dnanciamento e a IN-
TERCOM. Eu indiquei um título para a Revista, mas foi 
considerado inadequado, porque não representava a área e a 
própria identidade exigida pelas agências de Dnanciamento.

José Marques de Melo: Esse episódio é muito interessante 
para a história da INTERCOM e da comunidade acadêmica 
da comunicação do Brasil. Você poderia fornecer mais deta-
lhes desse momento? Poderíamos dizer que, na primeira fase, 
o Boletim foi um organizador, aglutinando sócios em torno da 
entidade. A segunda fase é caracterizada pela difusão do co-
nhecimento produzido no âmbito da INTERCOM. Quando 
você foi ao CNPq buscar apoio para manter a Revista IN-
TERCOM dentro da Rede Nacional de Revistas Cientí!cas 
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apoiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como foi 
colocada essa questão da identidade da área de Comunicação?

Anamaria Fadul: Naquele momento, eu estava sedu-
zida pela relação entre cultura e comunicação. O primei-
ro nome proposto pela diretoria e pelos sócios foi Revista 
Brasileira de Cultura e Comunicação. Um especialista do 
CNPq me disse que não podia ser uma revista de cultura 
e comunicação, mas somente uma revista de comunicação 
para evitar ambiguidade e pleitear o Dnanciamento de uma 
revista cientíDca.

José Marques de Melo: Então, colocava-se, nesse mo-
mento, o problema das fronteiras entre diferentes campos 
do conhecimento. Naquele ano de 1983, tínhamos o campo 
da comunicação com uma identidade no cenário interna-
cional. Por outro lado, tínhamos a área de estudos culturais, 
refletindo o diálogo permanente entre os pesquisadores da 
comunicação e da cultura. A sugestão do CNPq, entidade 
responsável pela legitimação nacional das áreas do conheci-
mento, traduziu a necessidade de busca da identidade para 
todos os campos científ icos emergentes. Então, f ica esse re-
gistro como um elemento fundamental para a história do 
campo científ ico no País.

Anamaria Fadul: Um dos argumentos levantados pelo 
CNPq foi à existência de outras revistas de cultura, o que 
não justiDcava o Dnanciamento de mais uma publicação 
com esse perDl. Por outro lado, não havia muitas verbas 
para o Dnanciamento de periódicos cientíDcos. O CNPq 



B,

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

Dnanciava somente revistas com identidade deDnida de 
forma clara. Não podia existir ambiguidade no título da 
revista.

José Marques de Melo: Gostaria de propor uma discussão 
sobre outros elementos que contribuíram para que a nova ge-
ração de pesquisadores compreendesse como ocorreu o desenvol-
vimento da comunidade acadêmica de comunicação no Brasil. 
Como você chegou a esse estágio sendo uma das mais destacadas 
pesquisadoras de comunicação de massa no Brasil e conside-
rando sua formação no campo !losó!co? Você fez Mestrado e 
Doutorado em Filoso!a. Como ocorreu essa sua passagem da 
Filoso!a para a Comunicação, ensejando uma nova identida-
de como pesquisadora acadêmica?

Anamaria Fadul: É uma história interessante que tra-
ta de acasos e encontros. Venho de uma área tradicional 
e legitimada pela academia. O meu deslocamento para a 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA-USP) não foi visto como uma vitória, mas 
como uma derrota. Alguém que vai para uma instituição de 
nível inferior à Faculdade de FilosoDa, Ciências e Letras.

Confesso que não fui com muita alegria. E uma história 
que reGete um certo acaso e uma mudança da universi-
dade brasileira. Fui auxiliar um professor de história da 
DlosoDa na ECA e acabei sendo sua substituta devido a 
um acidente cardiovascular que o impediu de ministrar as 
aulas. Depois, substitui uma outra professora de DlosoDa 
da ECA. Com seis meses, eu era a substituta desse pro-
fessor, que adoeceu e nunca mais voltaria à ECA, e desta 
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professora que veio a falecer. Estou me referindo ao prof. 
Livio Teixeira e à professora Lupe Cotrim.

Logo, não entrei na área de Comunicação por vonta-
de própria. Por outro lado, eu passava por uma crise com 
o meu orientador, José Arthur Gianoti, que foi cassado 
na época. Eu mudara de orientador pela quarta vez. Mas, 
nesses desencontros, eu descobri minha vocação na ECA. 
Hoje, consigo imaginar que a minha formação DlosóDca, 
principalmente na área de DlosoDa da ciência e epistemo-
logia, tem uma grande importância quando penso a ques-
tão das identidades das fronteiras entre as ciências huma-
nas e Comunicação. 

Marques de Melo: Como se dá exatamente essa inserção 
acadêmica de uma professora de !loso!a, que inicialmente dava 
aulas de história e estética, passando a atuar em disciplinas que 
embasam a formação dos comunicadores de massa (jornalistas, 
publicitários, radialista,, cineastas). Depois, você se encaminha 
para uma re"exão !losó!ca da comunicação, indo com funda-
mentos !losó!cos da comunicação e !loso!a da comunicação.

Depois num terceiro momento, você abandona o seu pe-
destal !losó!co, em certo sentido abstrato, e se dedica a objetos 
concretos, terra a terra, no universo da comunicação. Não se 
trata mais de uma mera re"exão !losó!ca sobre fenômenos da 
comunicação. Você começa a trabalhar verdadeiramente com a 
análise da comunicação, valendo-se de toda bagagem teórica e 
metodológica sedimentada no curso de !loso!a.

Você passa a mexer com estética da comunicação de massa, 
política da comunicação, cuja origem está, provavelmente, na 
sua paixão pela política iniciada no plano !losó!co. E mais, 
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recentemente, você começa a trabalhar com !cção seriada, co-
municação internacional.

Como foi ocorrendo essa mudança, essa transmutação? 
Quais foram os elementos motivadores e a bibliogra!a utili-
zada? Em suma, como foi se preparando para essa nova ati-
vidade, considerando que, num primeiro momento, você não 
queria trabalhar na área de Comunicação? Provavelmente, o 
preconceito formado a partir do referencial da Filoso!a causou 
essa inibição quando você ingressou na ECA.

Anamaria Fadul: São atividades muito complexas. Eu 
inicio com uma disciplina do currículo mínimo: A evolu-
ção do pensamento DlosóDco cientíDco. Depois, começo a 
dar aulas de teoria da arte para os alunos de cinema. Per-
cebi que os cursos da Faculdade de FilosoDa não tinham 
nada a ver com a ECA, o que me obrigou a fazer um esfor-
ço muito grande para descobrir qual o interesse dos alunos. 
No curso de teoria da arte, comecei a trabalhar com Sartre, 
teorias da literatura e assuntos que não interessavam aos 
alunos. Tive, então, que interromper a primeira aula para 
perguntar aos alunos o que mais lhes interessava. 

Passamos a trabalhar com o conceito de nacionalismo 
na obra de Mário de Andrade. Os alunos amaram o curso. 
Tive que mudar o programa de um, porque os alunos não 
estavam interessados em saber se as artes eram paralelas, 
não queriam um curso teórico de estética. Na época, eu 
começava a dar aulas sem ter completado o Mestrado. Es-
tava no meu segundo ano de pós-graduação. Entrei para 
o curso em 1968 e fui para a ECA em 1969, o que signi-
Dcava uma certa prematuridade. Hoje, os professores en-
tram em salas de aula com um pouco mais de base. Mas, a 
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minha boa formação DlosóDca me permitiu entender um 
determinado problema, um determinado tema. O curso 
de estética e comunicação de massa foi mais fácil, porque 
tinha uma bibliograDa deDnida. Era a época de Marcuse, 
considerado o grande autor do pós-68.

Foi uma fase relativamente tranquila, depois desses 
conturbados anos iniciais de 69 e 70, quando ministrei au-
las de evolução das ideias, teoria da arte, fundamentos D-
losóDcos e DlosoDa da comunicação. Dentro da DlosoDa da 
comunicação ou, a partir dos seus fundamentos DlosóDcos, 
eu reconstitui a minha obliquação na ECA. Desenvolvi 
o ensino da DlosoDa na ECA a partir, principalmente, da 
Escola de Frankfurt, com Benjamin, Adorno, Brecht. De-
pois, recorri a Gramsci. No período de 1969 a 1980, Dquei 
afastada quase completamente da vida acadêmica por cin-
co anos devido a um problema de saúde.  Ou seja, de 69 
a 75, eu estava me preparando para fazer um Doutorado 
nos Estados Unidos. Em 1975, eu interrompo e só retor-
no em 1980, quando estava restabelecida. Na realidade, o 
meu tempo de formação para a docência na ECA foi mui-
to curto e conturbado, sem qualquer orientação. A minha 
boa formação na Faculdade de FilosoDa permitiu que eu 
não me perdesse durante essa trajetória, sem orientador. 
As duas variáveis mais importantes para as minhas aulas 
e pesquisas eram a política e a estética. Eu nunca pensei 
em comunicação, mas em meios de comunicação de massa 
(MCM).

Durante toda a minha tese, você caçoava bastante, refe-
rindo-se aos MCM como a representação do numeral ro-
mano 1900. Eu sempre pensei em meios de comunicação 
de massa como a fotograDa, o cinema, o rádio e a televisão. 
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Eu havia tentado chegar ao mesmo tempo a uma dimen-
são política e estética. Até quando a fotograDa poderia ter 
uma dimensão estética, ser considerada como uma forma ar-
tística e ter um papel político? Nos anos 80, passei a dar aulas 
de estética dos meios de comunicação de massa, o que repre-
sentou o Dnal desse percurso, com a conclusão do Doutorado. 
Aos poucos, vou abandonando o meu referencial DlosóDco, 
para me aproximar efetivamente da área de Comunicação.

José Marques de Melo: Antes de registrar sua análise so-
bre o cenário nacional e internacional da comunicação, quero 
insistir num ponto. Gostaria que você falasse mais sobre a sua 
passagem intelectual da Filoso!a para a Comunicação. A sua 
tese de Mestrado sobre Locke abordava, ainda, um objeto niti-
damente !losó!co, o que signi!cava um comprometimento com 
a Filoso!a, embora você já estivesse na ECA. A sua tese de 
Doutorado também se desenvolveu no Departamento de Filo-
so!a com a mesma orientadora do Mestrado, Professora Maria 
Silvia Carvalho Franco. Eu gostaria que você explicasse esse 
deslocamento de um objeto da Filoso!a Política para um objeto 
da Filoso!a da Comunicação. Na verdade, sua tese de Douto-
rado já estava ancorada no universo dos meios de comunicação 
de massa. Como você convenceu o Departamento de Filoso!a 
da USP a aceitar esse objeto? Como você se sentiu contribuindo 
para sedimentar um novo campo cienti!co do saber?

Anamaria Fadul: Quando entrei na ECA, passei a me 
sentir muito ignorante e incompetente. Lembro-me de 
que, ao participar de um congresso da ABI do Janeiro, 
em 1970, Dquei impressionada com a minha ignorância 
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comunicacional ou midiática. Fiquei muito interessada 
em conhecer aqueles proDssionais da comunicação. Eu 
estava acostumada a conviver com Dlósofos e professores 
da DlosoDa. Fiz cursos com os famosos Dlósofos franceses. 
De repente, eu estava envolvida com novos proDssionais 
e acadêmicos. Cheguei até a querer mudar o tema da mi-
nha tese, mas a minha orientadora não permitiu. Eu queria 
abandonar o meu objeto anterior, a análise da dimensão 
política e econômica do pensamento de Locke. Eu estava 
trabalhando com uma obra datada da Revolução de 1688. 
Eu queria abandonar esse objeto para analisar a questão da 
arte popular. A minha orientadora Dcou indignadíssima e 
horrorizada com minha atitude. Então, o Mestrado sobre 
Locke foi feito na FilosoDa, enquanto eu dava aulas na 
ECA sobre Marcuse, Adorno etc. Eu estava muito interes-
sada pela dimensão do massivo e do popular. Na época, eu 
viajei para o Vale do Paraíba e Dquei muito encantada com 
o trabalho dos artistas populares. Impressionava-me ver 
uma arte ligada ao meio rural, como o artesanato de Tau-
baté, e uma arte ligada ao mundo urbano, como a televisão, 
fotograDa e o cinema. Eu vivia em conGitos por dar aulas 
sobre uma coisa, querer dar outra coisa e fazer uma tese de 
algo completamente diferente.

Comecei minha pós-graduação com a Profa. Gilda de 
Melo e Souza, quando eu pensei em fazer uma tese sobre 
estética. No curso de Doutorado, eu já me deDnia na área 
dos meios de comunicação de massa, mas pensando-os 
uma perspectiva da estética. Qual a dimensão artística e 
estética dos meios de comunicação de massa? Era neces-
sário partir de outro referencial para compreender esses 
meios de comunicação? É claro que a minha tese de Dou-
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torado tinha, ainda, um referencial DlosóDco, combinado 
com os teóricos da literatura. Diga-se de passagem, que eu 
estava muito mais próxima dos Dlósofos franceses e ale-
mães do que dos americanos. 

Basicamente, o referencial da minha tese era europeu. 
A minha tese tinha referencial teórico da Europa devi-
do à formação DlosóDca da Faculdade de FilosoDa, que 
estava completamente distante do pensamento DlosóDco 
norte-americano. A minha tese reGetia o pano de fundo 
do pensamento europeu e Sartre era grande autor que me 
inGuenciou pela dimensão política da arte. Eu sempre os-
cilava entre a dimensão política e artística. Eu tentava pen-
sar o que seria uma possível teoria dos meios de comuni-
cação de massa, confrontando com o discurso da DlosoDa, 
da sociologia e da antropologia que considerava os meios 
de comunicação de massa como puras formas de manipu-
lação das consciências e como dominação cultural.

Quando eu estudava Locke, passava a conhecer os au-
tores mercantilistas, como Adam Smith, Ricardo. A minha 
tese foi uma tentativa de entender a genealogia da econo-
mia política de Marx. Trata-se de uma carreira conturba-
da. Se existir uma linha capaz de traçar minha carreira, Dca 
a minha preocupação com a questão do massivo popular, 
da política e da economia. Nunca me limitei, puramen-
te, à questão epistemológica, DlosóDca e formalista. Uma 
das características da minha pesquisa é o fundamento his-
tórico, a partir da dimensão da arte, política e economia. 
A minha maior ênfase a inter-relação entre o II Tratado 
do Governo Civil de John Lockc, Revolução de 1688. Eu 
buscava entender como essa obra fora feita para defender 
um determinado acontecimento político. Eu pensava na 
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Inglaterra do século XVII, numa revolução política, num 
determinado regime econômico. Já era enorme a minha 
necessidade de pensar o concreto. Isso foi potencializado 
mais adiante, quando me dediquei à teoria dos meios de 
comunicação de massa, a partir da história da fotograDa, 
do cinema, do rádio e da TV. Como as novas tecnologias 
chegavam impondo-se como comércio, indústria, mas a 
partir de elementos culturais e estéticos?

José Marques de Melo: Em sua tese de Doutorado, você 
já identi!ca uma variedade de suportes tecnológicos: impren-
sa, fotogra!a, rádio, cinema e televisão. Ao mesmo tempo, você 
compreende essa questão a partir de uma perspectiva da econo-
mia e do mercantilismo. Gostaria que você re"etisse sobre sua 
inserção numa escola de comunicação a ECA-USP – que come-
ça como Escola de Comunicações Culturais e, depois, amplia-
-se para Escola de Comunicação e Artes, incluindo os cursos de 
teatro, biblioteconomia e documentação, relações públicas, 
rádio e televisão, cinema, artes plásticas, música e turismo. 
Como você se relacionou com campos pro!ssionais bem de!-
nidos, pois a ECA sempre teve um caráter nitidamente pro-
!ssional? Seus cursos eram pro!ssionalizantes. Ou seja, você 
estava num departamento que procurava embasar a formação 
dos comunicadores. Como você se relacionou com esse universo 
multivariado, de diferentes pro!ssões e campos da comunicação 
de massa, convivendo com cientistas da História, Sociologia, 
Psicologia, Antropologia. Qual o balanço de sua formação em-
basadora dos comunicadores sociais, terminando o seu douto-
rado e passando a produzir conhecimentos comunicacionais, 
orientando outras teses?
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Anamaria Fadul: Eu sentia uma fascinação pelo mun-
do das práticas proDssionais da comunicação, pois vinha 
de uma Faculdade que tinha uma relação muito tênue com 
o mercado de trabalho. Nós éramos formados para serem 
professores de DlosoDa. Quando eu fui para a ECA, Dquei 
fascinada e estupefata, ao perceber que a relação com o real 
era muito concreta. Era uma escola de proDssões deDni-
das e delimitadas. Foi um pouco difícil me posicionar, nesse 
universo, respondendo às inquietações dos alunos. Nunca vou 
me esquecer do questionamento de um aluno, após uma aula 
sobre o pensamento da Escola de Frankfurt. Ele queria saber 
“o que fazer com isso”, ou seja, o que fazer com a questão da 
ação dos meios de comunicação de massa, pois era justamente 
o seu espaço de trabalho. Foi uma situação que me deixou sem 
saber como responder. Há perguntas de alunos que incomo-
dam profundamente um professor, proporcionando instantes 
de mudança e inquietação. Depois dessa pergunta, nunca mais 
fui a mesma professora. Acho que o meu doutorado signiDcou 
a busca da resposta à pergunta daquele aluno.

Lembro-me, até hoje, desse aluno, que estava sentado 
numa cadeira da primeira ou segunda Dleira, demons-
trando muita angústia e inquietação pela necessidade de 
saber o que fazer com o conceito de “indústria cultural”. 
Terminei o meu Doutorado achando que havia brechas 
e possibilidades de trabalhar na indústria cultural. Passei 
a ensinar o aluno a trabalhar na indústria da cultura, pois 
não adiantava apenas denunciar a manipulação dos meios 
de comunicação de massa. Fui muito criticada por adotar 
uma postura contrária à acusação pura da manipulação da 
indústria cultural. Parece que a situação não mudou muito. 
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Marques de Melo: A teoria das brechas foi sem dúvida uma 
singularidade brasileira ou, como se dizia, na época, uma “sa-
cação” brasileira responder às questões levantadas, por exemplo, 
por seu aluno. Aquela visão pessimista da Escola de Frank-
furt correspondia, na verdade, à interpretação de um fenômeno 
emergente na sociedade alemã no período nazista. Essa visão 
transportada para outros contextos e realidades não soava com 
a intensidade e o mesmo signi!cado original. O período das 
brechas foi um das suas contribuições. Você ultrapassou, em sua 
tese, o frankfurtianismo simplório que vicejou, muitas vezes, 
no Brasil. Você deu um passo adiante, mostrando uma saída para 
esse fenômeno da indústria cultural e da indústria da consciência. 

Recordo-me que você foi a primeira presidente da INTER-
COM que fez um trabalho de internacionalização da comunida-
de acadêmica. Essa preocupação esteve presente desde a fundação 
da INTERCOM. Quando criamos a INTERCOM, nós tínha-
mos a certeza de que não podíamos avançar sem construir uma 
comunidade nacional inserida na comunidade internacional. As 
di!culdades ainda eram enormes, porque estávamos no período 
da anistia política, de reconquista da força da sociedade civil.

Você contribuiu muito para esse diálogo internacional, repre-
sentando a INTERCOM nos congressos da AIERI e, ao mesmo 
tempo, participando de fóruns latino-americanos. Gostaria de sa-
ber como ocorreu esse diálogo, sobretudo, com Jesús Martín Barbero 
e outros pesquisadores latino-americanos que, a partir da teoria das 
brechas, passaram a se interessar pela indústria cultural brasileira. 

Anamaria Fadul: Todas as questões das brechas e pos-
sibilidades de ação alternativa estão em minha tese de dou-
torado. Existiam exemplos de meios de comunicação de 
massa que foram utilizados com outra dimensão artística e 
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revolucionária. Mas, para pensar a realidade do Brasil, era 
necessário uma grande adaptação, pois eu trabalhava, basi-
camente, com o referencial europeu. O mais importante de 
minha tese de doutorado foi a dimensão de que uma pos-
sível estética dos meios de comunicação de massa não seria 
uma estética da produção, mas uma estética da recepção.

Pensar uma estética possível era necessário pensar uma 
estética da recepção. Fiz uma adaptação do meu emba-
samento com os autores alemães. Adotei a ideia de que 
existe experiência artística na recepção, para pensar que 
existe, também, experiência política na recepção. Quando 
me encontrei com Barbero, percebemos que pensávamos 
a recepção como atividade, descartando a pura passivida-
de. Foi um encontro de dois pensamentos originários da 
FilosoDa. Eu tinha uma Dxação por Benjamin e Gramsci, 
que não eram conhecidos por Barbero. Barbero passou a 
se interessar por Benjamin. Então, em 1982, começa um di-
álogo muito produtivo e interessante com Barbero. Eu senti 
que não estava sozinha. Eu vinha de uma área DlosóDca sem 
muito diálogo na academia. No Brasil, o meu diálogo ocorria 
com os teóricos e proDssionais da comunicação, que tinham 
experiência prática com você, Carlos Eduardo Lins da Silva 
e outros jornalistas, publicitários, videoastas, cineastas etc. São 
proDssionais que reGetiam, teoricamente, sobre a prática. Por 
outro lado, eu reGetia teoricamente sobre uma prática proDs-
sional que eu não tinha. A questão da estética da recepção tra-
zia uma possibilidade de pensar a partir do receptor. De um 
lado, a recepção não era pura passividade. De outro lado, havia 
realmente espaços de ação dentro da própria indústria cultural.

A INTERCOM tinha uma imagem, no exterior, muito 
maior do que era na realidade. De certa forma, a América 
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Latina dá uma dimensão extremamente importante para 
a INTERCOM. A comunidade acadêmica latino-ameri-
cana passa a ver a INTERCOM como sua interlocuto-
ra privilegiada, no Brasil, a ponto de manter um diálogo 
constante. A partir de 1982, passamos a ter uma presença 
enorme de pensadores latino-americanos em todos os fó-
rum internacionais.

José Marques de Melo: Gostaria de propor-lhe uma análi-
se comparativa. Jesus Martin Barbero é um dos pesquisadores 
que ganharam projeção no Brasil e exterior. Você foi a intro-
dutora de Barbero, no Brasil, trazendo as primeiras leituras 
de seus textos. Do início dos anos 80 ao !nal dos anos 90, vejo 
você e Barbero saindo da Filoso!a e desenvolvendo caminhos 
paralelos, mas apresentando pontos divergentes. Vejo você se 
aproximando cada vez mais dos estudos midiáticos, enquanto 
Barbero encaminhou-se para o âmbito dos estudos culturais. 
Como você interpreta essas duas trajetórias marcadas pelo es-
tudo dos mesmos objetos, mas trilhando caminhos diferentes? 

 Anamaria Fadul: Nessa fase, eu me aproximei das 
associações internacionais, especialmente a AIERI, e do 
pensamento norte-americano. Comecei a perceber uma 
organização do campo da comunicação, que se traduzia 
em áreas de conhecimento de longa tradição como a Co-
municação Internacional, Ética da Comunicação, Direito 
da Informação e tantas outras. Na década de 80, come-
ço a me preocupar com a dimensão cientíDca do campo 
da comunicação. Como se constituía esse campo? Como 
se constituíam as diferentes ciências da DlosoDa? Como 
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se constituíam as diferentes áreas da comunicação das ci-
ências sociais e da história das humanidades? A minha 
grande preocupação era saber como se organizavam esses 
diferentes conhecimentos das práticas comunicacionais. 
Como se organizava a ética no Jornalismo, no cinema etc. 
Então, surge a minha compreensão do mercado de traba-
lho, formando um proDssional capaz de respeitar a história 
cultural e proDssional da comunicação. Ao lado da forma-
ção humanística, existia uma formação cientíDca que esta-
va exatamente nas disciplinas puramente comunicacionais 
como a Teoria da Comunicação, Comunicação Compara-
da, Comunicação para o Desenvolvimento.

Trata-se de uma série de disciplinas que nunca foram im-
plantadas em meu Departamento na ECA – o Departamento 
de Comunicações e Artes, porque havia uma subordinação da 
área de comunicação às ciências já constituídas como a So-
ciologia, Antropologia, Ciências Políticas, História. Acho que 
havia um receio, na ECA, de entrar para um terreno desco-
nhecido, áreas emergentes do conhecimento. Além da Dloso-
Da, todo o trabalho de Barbero embasou-se na história cul-
tural, pensando a evolução do massivo popular. O verdadeiro 
laboratório para Barbero era a História. Eu me preocupava 
com a adequação cultural, humanística e especíDca dos alunos 
das escolas de comunicações. Cada vez mais eu me afastava 
da formação cultural e me aproximava da formação especíDca. 
Qual era a minha contribuição para formar um aluno para 
a redação? Quais os saberes especíDcos para essa formação? 
Não são conhecimentos da Ciência Social que formam o alu-
no para o estudo de TV, a redação. Aqui, então, está o grande 
distanciamento entre o meu pensamento e o de Barbero, que 
se preocupa mais com a formação cultural.
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José Marques de Melo – Gostaria que você resgatasse um 
pouco sua passagem do referencial analítico da Filoso!a para o 
uso do instrumental empírico, que já está constituído nas Ci-
ências Humanas. Isso ocorreu em sua tese de Livre-Docência. 
Você teve uma trajetória caracterizada pela re"exão dos fenô-
menos comunicacionais. Em sua tese de Livre-Docência, você 
faz o seu primeiro trabalho empírico, com um objeto concreto. 
A partir da análise de um jornal, você sistematizou e chegou 
a uma série de generalizações. Você deixava de ser !lósofa da 
comunicação para se converter numa pesquisadora empírica. 
Como ocorreu isso? De que maneira esse terceiro momento de 
sua trajetória intelectual foi importante para formar a pesqui-
sadora de comunicação de massa que você é hoje?

Anamaria Fadul: A minha Livre-Docência ocorreu 
em 1986, o que signiDca seis anos após o meu doutorado. 
Na Livre-Docência, eu utilizei todo o instrumental teórico 
de minha tese de doutorado para uma teoria dos meios e 
uma concepção das políticas de comunicações das dife-
rentes organizações da sociedade civil. Eu havia tentado 
mostrar no Doutorado a possibilidade de um uso diferente 
dos meios. Depois, eu escolhi um jornal de uma determinada 
organização da sociedade civil – a Igreja Católica – para mos-
trar que os meios podiam ser utilizados numa outra dimensão.

Eu Dz uma análise capaz de mostrar que a visão do jor-
nal sobre comunicação e arte era extremamente tradicional, 
reconhecendo somente as artes já legitimadas pela cultura. 
O jornal privilegiava exatamente aquelas artes (literatura, 
poesia, cinema e teatro) legitimadas de forma hierárquica 
pela academia. Encontrei, em seis anos de jornal (1979-
1985), apenas duas matérias sobre rádio e nenhuma sobre 
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TV. Percebi que existia uma brecha para se trabalhar den-
tro de um órgão como O São Paulo. Comecei a estudar 
quando a censura desaparece do jornal em 1979. Como 
isso era pouco utilizado por uma instituição tão impor-
tante como a Igreja Católica. De certa forma, eu constituo 
todo meu referencial teórico do Doutorado. Na Livre-Do-
cência, vou tentar ver concreta e empiricamente o que uma 
organização fazia com a cultura e a comunicação. Como 
era a sua política de comunicação, cultura e artes?

Percebi que a Igreja era uma instituição letrada, que 
transpunha para meio massivo – o jornal de grandes tira-
gens – as mesmas propostas e concepções utilizadas para 
observar outras dimensões da cultura. Fiquei fascinada em 
fazer um trabalho empírico com hipóteses que se conDr-
maram. Repito: a Igreja era uma instituição letrada que 
reproduzia num meio de comunicação de massa as suas 
concepções apresentadas em outros domínios. Não havia 
reconhecimento de que o jornal devia ter um outro re-
lacionamento como o seu público-leitor. Fiquei seduzida 
pela pesquisa empírica, que trouxe mais certeza, mostran-
do um caminho a percorrer.

José Marques de Melo: Depois de sua tese de Livre-Do-
cência e de caminho pelo empirismo, você trabalhou com a po-
lítica de comunicação. Inicialmente, você se debruça sobre as 
políticas de comunicação e cultura da Igreja Católica. Depois, 
seu Pós-Doutorado, na Itália, privilegia o estudo das políticas 
de comunicação do Estado, a comunicação política dos partidos 
da Itália. Tais análises ensejaram um arcabouço que embasou 
o acesso ao cargo de professora titular de comunicação na USP. 
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Gostaria que você re"etisse, então, sobre essa combinação de sua 
carreira docente. Você veio do Mestrado com Locke, do Douto-
rado com os frankfurtianos e !lósofos modernos. Você se anco-
rou em Benjamin e Gramsci, que ajudaram a ler o discurso da 
Igreja Católica no Estado de São Paulo. Você chegou à comu-
nicação política, examinando os sistemas de comunicação na 
Itália contemporânea?

Anamaria Fadul: A minha fascinação pela questão da 
comunicação dos políticos italianos surgiu de um semi-
nário em Barcelona (1982), quando eu conheci pesquisa-
dores italianos, que estavam desenvolvendo esse tipo de 
pensamento. Ou seja, como os partidos políticos estavam 
pensando a política na Itália. Quais eram as mudanças e os 
conGitos entre partidos políticos e meios de comunicação 
de massa? A partir do conhecimento desses pesquisadores 
italianos, como Giuseppe Roberto Grande, Mauro Wolf 
e Carlo Marleti, encontrados em Barcelona, passei a me 
interessar, em 1988 e 1990, pelos partidos políticos italia-
nos, ancorados na sociedade civil, ao contrário dos partidos 
brasileiros que não tinha essa relação tão orgânica na so-
ciedade brasileira.

Eu queria entender como um partido chegava a ter jor-
nais de massa, rádios, televisões. Os três maiores partidos 
italianos tinham o controle das três redes de televisão aber-
ta. Tratava-se de um caso único na Europa Ocidental. Os 
partidos italianos se sobrepunham a todas as instituições, 
a ponto de se considerar um sistema que sofria de uma es-
pécie de atroDa. Ou seja, os partidos políticos tinham um 
extrapoder. Essa realidade me mostrou a importância de 
se compreender uma determinada situação a partir de sua 
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origem histórica. Enfrentei grandes diDculdades para es-
tudar a política de comunicação dos três maiores partidos 
políticos italianos – Partido da Democracia Cristã, Partido 
Comunista Italiano e Partido Socialista Italiano.

José Marques de Melo: Se a gente tivesse que caracteri-
zar sua trajetória intelectual no campo da comunicação, po-
deria dizer que você vem da !loso!a e, durante duas décadas, 
analisa sempre a comunicação nas fronteiras da política, eco-
nomia, arte e literatura. Em suma, você está sempre analisan-
do as interfaces da comunicação com diferentes dimensões da 
vida cotidiana, a partir do instrumental teórico e metodológico 
dessas ciências. A sua produção intelectual dos anos 90 aban-
donou essa observação das fronteiras e se pôs no coração da co-
municação de massa. Durante esses anos, você trabalhou com 
a !cção televisiva e seriada, ou seja, a produção industrial da 
comunicação audiovisual. Você organizou o núcleo de estudos 
de telenovela da ECA-USP e dedicou-se, também, à criação de 
um instrumental de documentação para formar novos pesqui-
sadores. Trata-se de uma trajetória que parte das fronteiras da 
comunicação para ajudar a construir a identidade comunica-
cional no Brasil. O que você comenta sobre isso? 

Anamaria Fadul: O meu encaminhamento da DlosoDa 
para o âmbito especíDco do campo da comunicação ocorre 
em contraposição ao seu pensamento, José Marques. Você 
questionava muito a minha ligação com os frankfurtianos. 
Você me desafiava muito. Eu sofri muito a influência 
de sua paixão pela constituição de um campo acadêmi-
co específico para a comunicação no Brasil. Em 1987, 
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o concurso de Comunicação Comparada, na ECA, 
levou-me à aproximação com uma área segmentada de 
comunicação. Esse concurso já sinalizava para a área de 
comunicação internacional. Quando eu voltei da Itália, 
você propôs, em 1992, a criação do núcleo de pesquisa de 
telenovela. A ideia da criação não foi minha. Eu simples-
mente implanto sua proposta. Enquanto diretor da ECA-
-USP, você teve a grande sacada de propor um núcleo de 
estudo de telenovela. Percebi que era grande oportunidade 
para se criar um núcleo especíDco e inovador na ECA.

Nesse momento, eu entrava completamente na área de 
comunicação, estudando um processo de produção de tele-
novela e Dcção seriada. Eu nunca havia aprofundado estu-
dos dentro de uma prática proDssional. É o momento em 
que quero conhecer quais são as condições de produção 
da Dcção televisiva seriada. Na ECA, havia uma grande 
ambiguidade em relação às disciplinas. Eu entrei comple-
tamente nessa área de comunicação comparada e comuni-
cação televisiva seriada. 

Na UMESP – Universidade Metodista de São Paulo 
– desde o ano passado, quando me aposentei na USP, a 
minha inserção Dcou cada vez maior.  Pois, abandonei as 
disciplinas que não estavam completamente ligadas à área 
de comunicação. Os dois grandes momentos da década de 
90 são o núcleo de pesquisa de telenovela, no qual passo a 
estudar a produção televisiva seriada e, agora, minha inser-
ção na Universidade Metodista. Você sempre me provoca-
va e desaDava para as mudanças. Acho que hoje estamos 
do mesmo lado. Falamos a mesma linguagem. Usamos os 
mesmos conceitos. O que não me impede de continuar 
divergindo e crescendo.
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José Marques de Meio: Você tem uma trajetória intelectual 
vinculada à ECA-USP, aposentando-se em l996 e culminan-
do um processo nessa escola. Em outubro do mesmo ano, você se 
incorpora ao corpo docente da UMESP, onde passa a situar na 
plataforma dos estudos midiáticos e a optar pela comunicação 
internacional. Digamos que é o seu novo per!l de pesquisadora 
de comunicação. Do ponto de vista biográ!co, estamos diante 
de uma pesquisadora que se identi!ca plenamente com o campo. 

Você desenvolve estudos que dialogam internacionalmente 
com os grupos de pesquisadores com a economia das comunica-
ções, os processos de globalização e regionalização. Ao mesmo 
tempo, você ajuda a construir, no Brasil, um segmento do co-
nhecimento midiático que sinaliza para a formação de novos 
pro!ssionais, diplomatas da comunicação, analistas e estrate-
gistas de políticas de comunicação, potencializando a presença 
do Brasil no mercado mundial da mídia. 

Sem dúvida, o Brasil se converteu, nos anos 90, num país 
exportador de audiovisual. Do ponto de vista do aparato do 
Estado e das relações comerciais, faltam estrategistas capazes de 
interpretar esse processo. Nos EUA, há toda uma tradição na 
formação de comunicadores internacionais. Gostaria de propor, 
agora, para concluir nosso diálogo, uma re"exão mais geral so-
bre o próprio campo da comunicação, enquanto campo acadê-
mico no Brasil e exterior.

Como você vê esse campo que existe, desde 1690, quando 
se fazem os estudos sobre Jornalismo na Alemanha. Mas, sem 
dúvida, no século XX, ocorre a legitimidade do campo nas uni-
versidades europeias, principalmente, na Alemanha, França e 
EUA. A partir do !m da II Guerra Mundial, o campo da 
comunicação é reconhecido academicamente. Antes, era um 
campo prof issional. Em meados dos anos 40, criam-se os 
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primeiros institutos de comunicação de massa nas universi-
dades norte-americanas. O prof. Wilbur Schramm desenvolveu 
uma pesquisa midiática no sentido globalizante em relação às 
diferentes disciplinas que integram o campo.  Como você avalia 
esse meio século de conhecimento comunicacional no plano in-
ternacional e brasileiro?

Anamaria Fadul: Eu estou muito convencida de que a 
identidade do campo passa, antes de mais nada, pela ques-
tão da História, teoria dos meios de comunicação de massa 
e uma reGexão rigorosa sobre as questões metodológicas. 
Acho que a transformação do nosso campo em um seg-
mento com legitimidade acadêmica, no Brasil, vai ocorrer 
a partir do momento em que nós fortalecermos nossas áre-
as. Estamos muito atrasados do ponto de vista acadêmico 
nos estudos de comunicação. Não existe, ainda, a legiti-
midade diante da academia. Nem as agências de fomento 
à pesquisa reconhecem a autonomia da área. Os nossos 
consultores para projetos de comunicação nem sempre 
são da nossa área. Não existe uma comunidade acadêmica 
identiDcada somente como sendo da área de comunicação. 
A comunidade acadêmica que avalia os nossos projetos é 
formada por sociólogos, antropólogos, cientistas políticos 
e demógrafos. Nós temos que trabalhar muito, ainda, para 
a constituição da identidade. Acho que a identidade passa 
pela forte ênfase na questão da História. A França cons-
tituiu seu campo de conhecimento, estudando profunda-
mente a história da imprensa. 

Antes de se ter uma teoria da imprensa, deve-se ter 
uma história da imprensa. Antes de se ter uma teoria do 
Jornalismo brasileiro, deve-se ter uma história da imprensa 
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brasileira. As áreas que possuem identidade constituem-
-se a partir da História. Nós temos história e teoria do 
cinema brasileiro. Mas, será que temos história do rádio e 
da televisão brasileira? Não se compara com a história do 
cinema brasileiro, mais sedimentada e reconstituída. Sem 
um profundo esforço de fortalecimento da história dos 
meios de comunicação, no Brasil, acho que todos os outros 
esforços são frágeis. Nos EUA, há um profundo conheci-
mento sobre a história da imprensa. No Brasil, a história da 
imprensa é conhecida pelos depoimentos dos proDssionais, 
que ainda estão vivos. No caso do Jornalismo, já deveria 
existir uma história mais profunda. É preciso pensar uma 
metodologia da pesquisa em comunicação. Essa é a nossa 
grande tarefa. Transformar e desenvolver pesquisadores das 
ciências sociais em pesquisadores da comunicação, passar 
pelo exercício da pesquisa em história da comunicação.

José Marques de Melo: O próprio congresso da INTER-
COM, em Recife, vai discutir a questão das fronteiras das ci-
ências da comunicação. Você chama a atenção para ações a curto 
prazo como a metodologia. Talvez, a história deva ser a longo 
prazo, porque implica na reconstituição do acervo documental 
e num levantamento exaustivo e internacional. Gostaria de 
ressaltar que sua proposta re"ete a própria dinâmica do co-
nhecimento comunicacional brasileiro. Estamos comemorando 
o centenário do nascimento de Carlos Rizzini que foi, sem dú-
vida, o pioneiro da pesquisa midialógica brasileira.

Tenho mostrado o papel de Barbosa Lima Sobrinho, que foi 
um precursor desse campo. Os estudos modernos de comunicação de 
massa, no Brasil, têm Carlos Rizzini como um protagonista privi-
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legiado; um jornalista que se converteu em historiador, fazen-
do o primeiro inventário crítico do desenvolvimento da mídia 
impressa, no Brasil, com o livro O Jornal e a Tipogra!a no 
Brasil.

Rizzini reconstituiu a trajetória intelectual daquele que foi 
o nosso jornalista paradigmático: Hipólito José da Costa. Ele 
escreveu dois livros fundamentais. Um livro panorâmico ana-
lisa o desenvolvimento da mídia impressa no Brasil. O outro 
livro busca compreender a gênese e a ação de Hipólito José da 
Costa. A partir disso,  gostaria que você !zesse uma considera-
ção !nal para as novas gerações de alunos dos quase 20 cursos de 
Pós-Graduação e dos mais de 300 cursos de graduação instala-
dos nas universidades brasileira nos últimos anos.

Anamaria Fadul: Eu chamaria a atenção dos estudantes 
de comunicação para a história da prática proDssional, que não 
é uma temática menor. Nós temos que ter profundo respeito 
pelas práticas proDssionais. Não dá para continuar com esse 
enorme complexo de inferioridade de que fazer rádio e jor-
nal é uma atividade meramente comercial. Acho que é uma 
prática tão importante quanto trabalhar num partido político, 
ser líder comunitário ou político. Não vejo diferença entre um 
proDssional da comunicação e qualquer outro proDssional da 
sociedade civil. A minha questão seria o conhecimento do tra-
balho dos proDssionais de comunicação, passando do conheci-
mento empírico ao conhecimento teórico. ReGetir sobre uma 
prática proDssional é reGetir sobre um determinado campo do 
conhecimento que se traduz por uma prática proDssional. Não 
devemos ter vergonha de estudar os meios de comunicação de 
massa, imaginando se esteja fazendo uma história das banali-
dades, uma história menor, história da técnica.
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Pensar uma história dos meios de comunicação de mas-
sa, no Brasil, é pensar efetivamente uma história do pró-
prio país. Rizzini, ao mesmo tempo em que estuda o jornal 
e a tipograDa, no Brasil, pesquisa o pensamento de um jor-
nalista, tendo como pano de fundo a história da impren-
sa. Depois que Rizzini estudou a história da imprensa e a 
tipograDa, passou a estudar o Jornalismo no Brasil. Quem 
é esse primeiro jornalista? O que ele pensa do Jornalismo? 
Aqui, está a articulação entre história e teoria. Então, com-
preender o pensamento de Barbosa Lima Sobrinho e Hi-
pólito da Costa, por exemplo, é tão importante ao estudar 
a história de um político ou estadista qualquer.

José Marques de Melo: Provavelmente, os leitores da Re-
vista Brasileira de Ciências da Comunicação terão curiosidade 
de saber quais são os temas com os quais você está trabalhando 
hoje. Você já aponta para a próxima década. O que você está 
desenvolvendo com os seus alunos? Quais são as preocupações e 
os seus objetos de estudo? Os leitores poderão até interagir com 
você nos próximos anos?

Anamaria Fadul: Dentro dessa trajetória que vem da 
comunicação política para a comunicação comparada e 
comunicação internacional, eu estou muito interessada 
no Guxo internacional da informação e da comunicação, 
num momento em que vivemos um processo acelerado 
de globalização e regionalização. Hoje, estudar o Guxo e o 
contraGuxo da informação e comunicação não é a mesma 
coisa que estudar o Guxo e o contraGuxo das décadas de 
70 e 80. Ou seja, toda aquela polêmica que a NOMIC 
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traz, realmente, para os pesquisadores de comunicação, 
como a defesa de um Guxo equilibrado e livre dos países do 
primeiro e terceiro mundo, desaparece com os processos 
aceleração da globalização e regionalização dos anos 90. 
Então, estou interessada em perceber como se dá essa re-
lação entre o local, o nacional, o regional e global, que são 
quatro dimensões de fenômenos completamente diferen-
tes e passam a ser vistos dentro da dinâmica do comércio 
internacional.
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9. Pares i Maicas: A comunidade 
cientí!ca internacional no campo 

da comunicação20

J+%9 M(#:;$% .$ M$2+ $ 
M(#0$2+ B#1%$&+ M(#:;$% .$ M$2+

José Marques de Melo – Vamos entrevistar o cientista es-
panhol, nascido na Catalunha, que acaba de ser eleito presi-
dente da Associação Internacional das Ciências da Comunica-
ção, mais conhecida pela sigla AIERI, em francês ou IAMCR, 
em inglês.  Trata-se de Manuel Parés i Maicas, professor Uni-
versidade Autônoma de Barcelona, na qual vem atuando como 
catedrático há alguns anos e dirigindo a cátedra UNESCO 
de Comunicação. Manuel, eu gostaria de lhe propor algumas 
questões sobre a comunidade acadêmica internacional de ciên-
cias da comunicação e sobre sua trajetória intelectual. É uma 
tentativa de mostrar aos leitores da Revista Brasileira de Ci-
ências da Comunicação as tendências atuais do nosso campo 
de estudo. A primeira questão que quero fazer é como você vê 
a nossa comunidade acadêmica internacional, nesse momento 

20. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XXI, nº2, jan./jun. 1998. p.117-127. Semestral.
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em que assume a presidência do AIERI que, sem dúvida, é a 
entidade internacional mais representativa dentro do campo 
da comunicação.

Manuel Parés i Malcas – Evidentemente, estamos 
numa fase de evolução, de mudança. Neste momento, por 
exemplo, o tema das novas tecnologias de comunicação 
que, nos últimos anos, foi hegemônico, começa a decrescer 
no interesse dos pesquisadores. Hoje, o problema domi-
nante é a globalização. Ela se insere em todos os campos, 
não só no da economia, mas também na política, enDm, 
em toda a sociedade. Observo que a comunidade inter-
nacional da comunicação, pelo menos na IAMCR, ad-
quire uma Dsionomia cada vez mais globalizadora, apesar 
da forte presença americanizada. Por outro lado, assisto a 
um fenômeno interessante, pesquisadores de outros países, 
que não só por razões linguísticas, mas também por ra-
zões culturais, estão tentando encontrar um caminho, uma 
nova “senda”, diferente daquela imposta durante muitos 
anos pelos cientistas anglo-saxãos. O caso que conheço, 
talvez o mais interessante, é o latino-americano. Os pes-
quisadores latino-americanos oferecem uma magníDca 
variedade de interesses, buscando seus próprios caminhos 
e, nesse sentido, parece-me muito positivo. Entretanto, a 
nossa associação, evidentemente a mais internacional de 
todas, ainda é basicamente uma associação de cientistas 
do primeiro mundo. Quando digo primeiro mundo, falo 
basicamente da América do Norte e Europa. Existe uma 
corrente, crescente de investigadores asiáticos, na maioria 
japoneses e coreanos, também, um certo número de india-
nos. Mas, a Ásia, no geral, está muito mal representada, 
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sendo um quarto do mundo em número de habitantes; no 
quadro da IAMCR, temos poucos sócios asiáticos. Talvez, 
a perspectiva mais estimulante, no sentido de abrir novos 
caminhos para a associação, encontra-se, repito, no caso 
latino-americano, basicamente, pela presença crescente de 
investigadores brasileiros, mexicanos, argentinos. A gran-
de problemática é a África, assim como os países árabes. 
Por exemplo, o tema da comunicação e o Islã, que tem sido 
abordado por alguma razão, é um tema que está pouco de-
senvolvido. E no caso africano, encontramos uma grande 
lacuna. Porque a situação econômica e política da África, 
claramente subdesenvolvida, Dca muito bem reGetida no 
campo dos estudos comunicacionais.

José Marques de Melo – Outra questão que quero formu-
lar refere-se ao campo das ciências da comunicação. A IAMCR 
foi criada há mais de quarenta anos, sendo uma entidade que 
se estruturou, tendo principalmente a contribuição das ciências 
sociais. Tais disciplinas como a economia, a política, a sociolo-
gia, a psicologia social, o direito e a história estão demarcadas 
na con!guração das seções permanentes da IAMCR. Elas re-
"etem o estudo do dos fenômenos comunicacionais sob a ótica 
das ciências sociais. Nos últimos cinquenta anos o campo mudou 
muito. Ainda que as disciplinas das ciências sociais venham 
contribuindo para equacionar os problemas comunicacionais, 
as práticas sociais da comunicação con!guraram per!l próprio, 
assumindo um protagonismo dentro das universidades que su-
perou a fragmentação disciplinar ainda vigente na IAMCR. 
Como você vê o campo e, ao mesmo tempo, que ideias e suges-
tões você tem para que a IAMCR faça uma transição dessa 



!,=

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

velha estrutura, ancorada somente nas ciências sociais. E, tam-
bém, trate de criar uma nova forma de organização do saber, 
de modo a fortalecer aqueles sujeitos e objetos característicos do 
universo midiático que estão no centro dos interesses das novas 
gerações de pesquisadores da comunicação?

Manuel Parés i Malcas – O problema é que as ciên-
cias da comunicação, como você disse, foram estruturadas 
a partir das ciências sociais, talvez ainda não encontraram 
seu próprio terreno de análise e de experiência. Quando se 
fala de ciências da comunicação, por exemplo, na França, 
fala-se de comunicação e informação e não se diferenciam 
ambos os conceitos. Eu creio que o grande problema das 
ciências da comunicação, hoje, é que elas se converteram 
no segmento acadêmico mais em moda no conjunto das 
ciências sociais. E isso é fruto do protagonismo que assu-
miram na agenda dos próprios meios de comunicação de 
massa. Também é certo que, quando falamos de ciências 
da comunicação, nos encontramos com objetos que nem 
sempre estão unidos. Um é o do conteúdo da comunicação 
e o outro é constituído pelos meios e processos através dos 
quais a comunicação se desenvolve. Ainda hoje, existe uma 
grande atração para falar das ciências da comunicação em 
função, por exemplo, das práticas sociais, como o Jorna-
lismo. Eu penso que as novas fórmulas da comunicação 
do mundo informatizado, o novo conceito de informação 
digitalizada, podem dar lugar a novas possibilidades. Mas, o 
que acontece é que não existe um encaixe muito claro entre 
o que se ensina, o que se pesquisa e o que se pratica. Exis-
tem muitos casos na realidade concreta em que vivemos, 
que ilustram essa defasagem. Você me pede um diagnóstico. 
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Para mim, não é fácil formulá-lo, porque eu me desencan-
tei, academicamente, com uma disciplina, a comunicação 
política, que relaciona ciência política e comunicação. Eu 
observo, nesse terreno, que é mais ou menos o meu, que 
os “politicólogos” ainda estão presos à antiga roupagem da 
política. Gostemos ou não, a vida política passa, cada vez 
mais, por sua expressão através dos meios de comunicação. 
Isto quer dizer: o interesse que os “politicólogos” tiveram, 
até hoje pelos fenômenos da comunicação, é muito peque-
no e é preciso lutar para abrir novos horizontes.

José Marques de Melo – Desse ponto de vista, como você 
vê, por exemplo, a interconexão entre os estudos da comunica-
ção e os estudos culturais? São dois campos que se aproximaram 
e, ao mesmo tempo se distanciaram, desde a tradição inglesa e, 
mais recentemente, com as inovações norte-americanas. Como 
você vê essa relação entre comunicação e cultura, entre ciência 
da comunicação e ciências da cultura?

Manuel Parés i Maicas – Eu creio que comunicação é cul-
tura, é expressão cultural, um instrumento de expressão cultural. 
Ocorre que é normal que os antropólogos, que são os estudio-
sos das ciências da cultura, mostrem-se mais bem reticentes em 
relação aos “estudos culturais”, porque talvez acreditem que eles 
constituem uma degradação da Antropologia. Quero confessar 
que não sou um especialista em estudos culturais. Portanto, for-
mular teses muito claras não me é possível. Tudo o que conheci 
dos estudos culturais britânicos me dá a impressão de que, às 
vezes, caem numa certa vulgarização de conteúdos para tentar 
interpretar determinados fenômenos culturais.
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José Marques de Melo – Isso signi!ca que para você os “es-
tudos culturais não podem ser confundidos com as “ciências da 
comunicação”?

Manuel Parés i Malcas – Evidentemente, são dois 
campos distintos. O que não impede que, às vezes, para 
tentar entender certos fenômenos culturais, seja interes-
sante conhecer como se desenvolvem sob a ótica das ciên-
cia da comunicação.

José Marques de Melo – Outra questão posta, na atualida-
de acadêmica em vários países, é justamente a identidade da co-
municologia. Ou das ciências da comunicação como campo dota-
do de utilidade social. Muitas vezes, existem críticas aos estudos 
de comunicação que se realizam nas universidades, acusando-os 
como reiterativos, no sentido de retroalimentar os desejos dos 
próprios pesquisadores. Mas, não dizem nada à realidade, no 
sentido de contribuir para a transformação da sociedade, para 
o aperfeiçoamento dos processos que ocorrem nas empresas, nos 
governos, nos movimentos sociais. Como você vê esta questão?

Manuel Pairés i Malcas – Eu posso responder pela 
perspectiva mais próxima a mim, que é a espanhola. Pa-
rece-me que a comunicação está presa demais ao terreno 
dos meios e muito menos preocupada com a problemática 
de como incide o fenômeno da comunicação, por exem-
plo, no campo educativo, ou no âmbito da saúde. Podemos 
ver que a comunicação é um campo com possibilidades 
em todos os terrenos, não só no campo do governo, como 
em qualquer manifestação de caráter social. Você citou o 
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mundo da empresa: é evidente que, hoje, a comunicação 
institucional é um tema importante, porque realmente os 
processos decisórios numa empresa são, fundamentalmen-
te, processos comunicativos. Fala-se muito do diálogo in-
terdisciplinar. Mas, se analisamos a interdisciplinaridade 
no campo das ciências da comunicação, nos damos conta 
de que somos muito menos interdisciplinares do que pre-
tendemos ser. Uma pessoa que se ocupe da comunicação 
televisiva tem, normalmente, muito pouco interesse para 
estudar, por exemplo, os problemas da comunicação no 
campo da saúde ou da segurança.

José Marques de Melo – Continuando um pouco nesse rumo 
da colaboração entre a universidade e a sociedade, no âmbito 
dos estudos de comunicação, como você vê a possibilidade que a 
IAMCR intervenha neste cenário em que atua a comunida-
de acadêmica internacional? Tenho a impressão de que a IA-
MCR, nas suas raízes, nos seus primeiros momentos, procurou 
construir relações entre a universidade e a sociedade. Re!ro-me 
principalmente à in"uência que a nossa comunidade exerceu 
dentro dos fóruns da UNESCO. As nossas primeiras conferên-
cias cientí!cas, lideradas por Fernand Terrou, Jacques Kayser, 
Raymond Nixon estavam muito sintonizadas com a agenda 
das políticas públicas, seja pautada pelos governos ou pela pró-
pria mídia. Isso também se manteve durante o período de Ja-
mes Halloran. Mas, nos últimos tempos, o que se vê de fora, é 
que IAMCR se fechou sobre si mesma. Pouco tem in"uído nessa 
relação internacional das universidades com a sociedade. Hoje, 
vivemos um mundo globalizado, em que há mais facilidades 
para isso. Que possibilidades teríamos de ampliar horizonte?
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Manuel Pairés i Malcas – Eu penso que você tem ra-
zão. É preciso levar em conta que a maioria dos membros 
da IAMCR é, por sua vez, professores de universidade. O 
que ocorre é que, talvez, concentraram demasiadamente 
esforços na autopromoção. Talvez, para viajar, agarram-se 
a determinadas questões, afastando-se dos problemas reais 
da sociedade. Eu observo que deveria haver uma mudan-
ça bastante substancial do conteúdo das muitas de nossas 
sessões permanentes. Algumas sessões já não respondem 
às exigências atuais. Por exemplo, o tema da publicidade 
tem pouquíssima visibilidade nas nossas conferências. O 
setor das relações públicas tem pouquíssima presença. A 
propaganda em toda sua problemática só é vista, às vezes, 
em comunicação política. A sociedade transita por novos 
caminhos, mas os pesquisadores continuam interessados 
por aspectos que talvez fossem importantes há dez anos. 

Vendo os abstracts das comunicações cientíDcas selecio-
nadas para as últimas conferências, vê-se uma escassa busca 
de novos fenômenos comunicacionais. Houve um tempo 
em que o tema da AIDS preocupou, mas agora está quase 
esquecido, quando a doença continua matando em todo o 
mundo. Particularmente, preocupa-me muito o tema da 
análise comunicativa das questões de saúde. Os meios de 
comunicação começam a lhe dar importância, mas obser-
vo no âmbito da nossa associação que isso, praticamente, 
não se estuda. Esse é um tema que me parece muito im-
portante. Seria necessário, também, ver o que há entre a 
produção cultural, no sentido mais amplo da palavra, e a 
comunicação. Eu trabalhei um pouco no terreno do mece-
nato e patrocínio. Vejo que o mecenato e patrocínio estão 
recebendo, no mundo econômico e cultural, uma grande 
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importância, mas não se olha esse tema, desde o prisma 
das ciências da comunicação, sendo que o mecenato e o 
patrocínio são dois fenômenos que têm uma incidência 
comunicativa muito grande. 

José Marques de Meio – Você vai tomar a iniciativa de 
introduzir esses temas na pauta de IAMCR ou vai esperar que 
surjam propostas dos próprios membros da associação?

Manuel Parés i Maicas – Meu desejo é que fossem os 
membros da associação que o Dzessem. Mas, a minha im-
pressão pessoal é que uma das funções básicas de um pre-
sidente de associação é a de pensar novos caminhos. E, por 
sua vez, interessar a determinadas pessoas com que se tem 
relação e que possuem seriedade investigadora, tratando 
de estimulá-las a pesquisar tais questões.

José Marques de Melo – Outro problema que quero propor 
é relativo à dinâmica multicultural na vida da associação. Você 
começou esta conversa explicando que via a IAMCR ainda 
como uma entidade anglo-saxônica. A meu ver, é verdade o 
que disse, seja do ponto de vista da direção intelectual da as-
sociação, seja da língua que se usa, porque as comunicações são 
escritas, na maioria, em Inglês. Mas, há uma presença maior, 
hoje, de outros grupos na associação, ainda que não de forma 
majoritária. Então, como poderia se dar esse equilíbrio entre as 
diferentes culturas dentro da associação, o impulso para que, no 
caso dos africanos, que não estão bem representados, e quase não 
estiveram, aqui, em Glasgow? En!m, como se poderia lograr 
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um maior equilíbrio entre as comunidades anglo-saxônicas, 
nórdicas, eslavas, latinas, asiáticas, árabes etc.?

Manuel Parés i Maicas – Eu, pessoalmente, não vejo 
isso de uma forma muito fácil. Creio que, lentamente, as-
sistiremos a uma melhor presença de continentes, de países 
que até a data de hoje tiveram uma participação pequena. 
Mas, há um fenômeno que me preocupa, para o qual não 
vejo solução. É certo que, em parte, estamos num mundo 
globalizado; mas, por outra parte, com nacionalismos for-
tes, do tipo regional ou estatal. O problema que vejo é o 
seguinte: cada cultura gera sua própria língua, entretanto, 
vemo-nos obrigados a utilizar o inglês como veículo de 
expressão cultural. Eu que sou muito menos bicultural, por 
minha nacionalidade catalã e espanhola, dou-me conta de 
que nem sempre é fácil expressar em outra língua determi-
nados matizes de uma cultura própria. 

Por exemplo, é diferente tentar explicar a cultura cata-
lã em catalão do que explicar em castelhano. Se é, assim, 
no caso espanhol, que é um país pequeno, pergunto-me: 
como podemos propor uma interculturalidade real entre 
um africano e um brasileiro? É nesse sentido que o veículo 
de comunicação é inevitavelmente a língua inglesa. Esta 
tarde, tive uma experiência singular, quando, pela primeira 
vez, presidi uma reunião da diretoria da IAMCR e pedi 
que três membros formassem um comitê de trabalho. A 
palavra “comitê”, para mim, tem uma interpretação, mas 
observei que alguns anglo-saxãos pensavam que estava 
propondo a criação de um novo comitê, quando, na verda-
de, eu chamava ao comitê uma reunião de três pessoas. Eu 
que sou plenamente consciente do problema da intercul-
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turalidade, muito preocupado com o tema da identidade 
cultual, dou-me conta da grande diDculdade comunicacio-
nal que signiDca, quando um idioma, o inglês, é utilizado 
para transmitir conceitos provenientes de outras culturas. 

José Marques de Melo – Peço-lhe que fale sobre a questão 
da identidade, a partir da sua própria experiência. Quero que 
nos dê um pouco de informação sobre o novo presidente de IA-
MCR. Quem é Manuel Parés i Maicas? Qual a sua formação 
intelectual, sua linha de trabalho na academia? Um retrato 
de corpo inteiro do homem que, agora, tem a responsabilidade 
de liderar a comunidade acadêmica internacional no campos 
das ciências da comunicação. Conte sua história, quem é você, 
sua vida acadêmica, seus estudos, quem é este catalão, o terceiro 
latino a presidir a IAMCR e o primeiro da Europa ibérica?

Manuel Parés i Maicas – Meu caso é um pouco com-
plexo. Nasci em 1933, padeci de paralisia infantil ou polio-
mielite. Estive muitos anos doente, indo à primeira escola, 
quando tinha oito anos. Venho de uma família humilde, 
simples, de um dos bairros mais deteriorados de Barcelo-
na. Vi-me obrigado começar a trabalhar muito cedo, aos 
17 anos. Minha relação com a universidade se deu pelo 
sistema de ensino misto, parte à distância, parte presencial. 
Fui estudante livre, sem a obrigação de frequentar as aulas, 
mas submetendo-me, periodicamente, aos exames das dis-
ciplinas curriculares. Terminei a carreira de Direito aos 22 
anos, movido por um aprofundamento intelectual, fruto 
de meu defeito físico. Precisei trabalhar para sustentar a 
mim e a meus pais. Isso me obrigou a seguir atuando como 
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oDcial administrativo, até que em 1959, quando tinha 26 
anos, consegui trabalho numa agência de publicidade. Era 
um cargo sem maior importância, que não preenchia meus 
desejos e satisfações, mas permitia ajudar meus pais e viver. 

Depois, assumi funções dirigentes na empresa, proje-
tando-me como publicitário e na gerência de atividades de 
comunicação persuasiva. Tive, então, a sorte de conhecer 
aquela que é minha esposa. Isso me transformou comple-
tamente. Eu era um homem dominado pela angústia, pela 
solidão e um certo sentimento de inferioridade. Ela me 
ajudou a superar tal situação, incentivando-me a enveredar 
pela vida intelectual. Em 1972, são criadas, na Espanha, 
as faculdades de ciências da comunicação. Em Barcelo-
na, cria-se uma em que não existe o curso de publicidade. 
Naquela época, o conselheiro legal da minha empresa, um 
homem extremamente inteligente, pede-me que lhe aju-
de, fornecendo subsídio intelectual para que se crie a cadeira 
de publicidade na Universidade Autônoma. Ajudo a fazer o 
plano de estudos. Em 1972, começo a dar aulas, integrando-
-me por vocação intelectual ao Departamento de Teorias da 
Comunicação. Por muitos anos, mantive-me na empresa e na 
universidade, mas fui deixando, pouco a pouco, a empresa para 
me dedicar mais à universidade. Em 1978, mesmo não sendo 
ainda doutor, nomeiam-me Vice-Reitor da universidade. Em 
1980, defendi minha tese de doutorado sobre a identidade da 
imprensa espanhola. Nesse mesmo ano, o novo Reitor da Uni-
versidade me mantém no cargo de Vice Reitor, atribuindo-me 
à coordenação dos assuntos internacionais e culturais, o que 
me permite um amplo campo de iniciativas. 

Em 1991, eu conquistei a Cátedra, evidentemente, 
quando já era um homem de idade madura. Em 1986, fui 
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pela primeira vez a uma reunião da IAMCR, junto com 
meu amigo Miquel de Moragas. Em 1988, trabalhamos 
na conferência de Barcelona, na qual tive um papel im-
portante. Em 1996, fui eleito Presidente e, agora, acabo de 
assumir a liderança da associação. Considero-me um self 
made man. Escrevi alguns livros, mas no campo da pesqui-
sa em comunicação estou descontente comigo mesmo. Faz 
20 meses que minha esposa está doente21. Por isso, todo 
meu trabalho intelectual Dcou abalado, mas tenho seguido, 
pontualmente, todas as minhas atividades acadêmicas.

José Marques de Meio – Você destaca em sua trajetória 
pessoal e acadêmica alguns momentos singulares, espécies de 
situações-limite: você teve um problema de saúde na infância, 
mas o superou; agora, sua mulher está doente e isso interfere na 
sua atividade intelectual. Se eu pudesse tranquilizá-lo, diria 
simplesmente: esses são fatos fortuitos que fazem parte da vida 
normal das pessoas. Os intelectuais também são seres humanos. 
Os sofrimentos, não apenas as alegrias, compõem sua vida co-
tidiana. Quero lhe propor, agora, outro tema. Quero que expli-
que um pouco o seu itinerário intelectual. Você trabalhou numa 
tese de doutorado sobre a imprensa; depois, estudou outros ob-
jetos, ganhando reconhecimento internacional pelas suas pes-
quisas e análises sobre as relações entre meios de comunicação e 
as identidades culturais. Uma de suas projeções, na IAMCR, 

21. Quando foi realizada a entrevista, a Profa. Estrella Casas, esposa 
do Prof. Manuel Parés i Maicas e grande incentivadora da sua carrei-
ra intelectual, padecia de enfermidade incurável, vindo a falecer em 
agosto de 1998.
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deu-se justamente pela valorização das identidades culturais. 
Mais recentemente, você retornou às suas origens como pro!s-
sional da comunicação, trabalhando com a questão do mecenato 
e do patrocínio. Com que objetos pretende trabalhar, depois que 
deixe a presidência de IAMCR? Porque, agora, você tem um 
papel de líder e se dedicará, sem dúvida, a fortalecer e legitimar 
as ciências da comunicação em todo o mundo. Como pretende 
desenvolver suas futuras atividades de pesquisa: voltar ao me-
cenato, ao patrocínio, à questão das identidades culturais? Ou 
pretende dedicar-se a novos temas?

Manuel Parés i Maicas – ProDssionalmente, os temas 
que mais me interessam, neste momento, são os temas da 
cultura política, da comunicação política, da opinião pú-
blica, da propaganda política. Ocorre que é preciso estar 
consciente. Tenho 65 anos, encontro-me Dsicamente mui-
to bem, mas me restam apenas cinco anos de vida acadê-
mica, quatro dos quais dedicarei a liderar nossa comunida-
de acadêmica internacional. Gostaria de escrever sobre a 
comunicação política, tratando desse fenômeno complexo 
que é a opinião pública. Trabalhei sobre a identidade cul-
tural, um tema que como catalão continua me preocupan-
do, sobre o papel dos meios de comunicação na identidade 
cultural. Estou orientando uma tese excelente, aluno meu, 
sobre os intelectuais e os meios de comunicação. Portanto, 
creio que não devo entrar pessoalmente nesse tema. Pre-
ocupou-me muito o tema dos grupos de pressão. Inspirei 
duas teses de doutorado sobre o tema e vejo que o tema 
está esgotado. Minha preocupação cada vez mais se reGe-
te nas relações entre política e comunicação. Na fronteira 
disciplinar entre a Comunicação e a Ciência Política.
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José Marques de Melo – Para !nalizar esta conversa, 
gostaria de pedir que mande uma mensagem especial. Tanto 
aos pesquisadores brasileiros, em particular, quanto aos latino-
-americanos, em geral. Porque você pode inspirá-los positiva-
mente, sendo um dos estudiosos da comunicação mais conhe-
cidos em nossa comunidade acadêmica latino-americana. Você 
tem sido convidado por várias universidades para dar cursos, 
palestras, participar congressos. Que recomendações você daria 
para as novas gerações de pesquisadores da comunicação na 
América Latina?

Manuel Parés i Maicas – Em primeiro lugar, minha 
simpatia e afeição por todos os latino-americanos. Ainda 
que pessoalmente me considere profundamente europeu, 
sempre fui uma pessoa cosmopolita. Pela minha experi-
ência em alguns países da América Latina, posso falar ba-
sicamente do Brasil e do México. Creio que vocês devem 
seguir seu próprio caminho, recorrendo, eventualmente, 
às contribuições europeias e norte-americanas que consi-
derem interessantes. Mas, creio que os latino-americanos 
devem se dar conta que vivem realidades próprias, com um 
contexto cultural próprio, e que não Dquem com a ideia 
de países inferiores em relação à Europa e aos Estados 
Unidos. Eu sou testemunha da grande qualidade de sé-
rie de pesquisadores latino-americanos, que podem per-
feitamente equiparar-se aos mais qualiDcados cientistas 
europeus e norte-americanos. Digo isso, não para elogiar, 
pois é a constatação da realidade. Eu tive alguns estudan-
tes latino-americanos na minha faculdade, em geral, são 
pessoas de nível. Dei, também, um curso no Brasil e ou-
tro no México, onde pude dialogar com muitos estudantes 
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latino-americanos22. Por exemplo, lembro-me de um caso 
brasileiro: eram 25 estudantes, na maioria professores, e 
para mim foi uma das ocasiões em que tive mais prazer 
como docente.

22. Em 1996, o Prof. Manuel Parés i Maicas foi convidado pelas cáte-
dras UNESCO de comunicação do Brasil e do México para ministrar 
cursos de pós-graduação, respectivamente na universidade Metodista 
de São Paulo e na Universidade Iberoamericana, sobre questões rela-
cionadas com a comunicação política, tema da sua predileção, nesta 
fase de maturidade intelectual.
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10. Rosental Calmon Alves: As trans-
formações possíveis no campo 

do Jornalismo23

S+&1( V1#41&1( M+#$1#(

Rosental Calmon Alves24 

Sonia V. Moreira – Rosental, você é um jornalista que pas-
sou por várias funções na imprensa; redator da Rádio Jornal do 
Brasil, editor da Veja, correspondente internacional do Jornal 
do Brasil e do Globo, editor executivo e diretor do jornal do 
Brasil. Em 1995, você rompe essa trajetória de sucesso e começa 
uma atividade acadêmica na Universidade do Texas. Como 
isso aconteceu? 

23. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XXII, nº1, jan./jun. 1999. p.145-160. Semestral.

24. Jornalista e professor catedrático da Universidade do Texas, em 
Austin, nos Estados Unidos.
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Rosental C. Alves – Um primo meu viu nos classiDca-
dos da revista #e Economist um anúncio da Universidade 
de Texas abrindo uma cátedra em Jornalismo internacio-
nal. Havia uma coincidência muito grande entre o anúncio 
e a minha experiência proDssional. O fato de eu já ter dado 
aula de Jornalismo, o fato de eu ter experiência na América 
Latina, viajando quase uma década como correspondente 
na região, tudo colaborou, porque a cátedra previa uma ên-
fase em estudos latino-americanos. Quase duzentas pesso-
as responderam ao anúncio e o processo de seleção levou onze 
meses. O interessante da cátedra é que ela é uma endowment 
chair, formada graças à doação de uma fundação – no valor de 
U$$ 1 milhão – para que a Universidade criasse um programa 
com determinadas características. Dezenas de universidades 
dos Estados Unidos se candidataram para sediar a cátedra e 
a Universidade do Texas ganhou. Agora, são doze as cátedras 
que a Knight Foundation patrocina, com um dinheiro que se 
perpetua; apenas uma parte dos rendimentos completa meu 
salário ou vai para os programas acadêmicos que desenvolvo. 
Tenho uma verba anual que administro para fazer o meu pro-
grama de Jornalismo internacional. 

Sonia V. Moreira – Como funciona essa Fundação? 

Rosental C. Alves – O dinheiro é da John S. e James L. 
Kight Foundation, ligada a segunda maior cadeia de jornais 
dos Estados Unidos – a Knihgt Ridder. Em 1998, a cáte-
dra da Universidade de Austin recebeu mais de U$$ 500 
mil. É que as cátedras, criadas mais recentemente, tiveram 
um endowment de U$$ 1,5 milhão e a Fundação resolveu 
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começar a equalizar as cátedras. Fiquei feliz que a nossa 
tenha sido a primeira a receber mais dinheiro. O objetivo 
deste programa de cátedras em Jornalismo é colocar proDs-
sionais de imprensa na academia. A vantagem é que o proDs-
sional entra no mais alto ranking da hierarquia universitária, 
algo seria muito difícil chegar sem um o doutorado e sem uma 
longa carreira acadêmica. Essa é uma característica de todas as 
Knight Chairs. O processo de seleção para a última cátedra está 
acontecendo: será escolhido um proDssional da área de Jorna-
lismo e negócios (business), para trabalhar na Universidade de 
Columbia em Nova York. Para essa cátedra, 47 universidades 
se candidataram, porque é uma iniciativa de muito prestígio. 

Sonia V. Moreira – Há outros jornalistas estrangeiros coor-
denando essas cátedras da Knight Foundation? 

Rosental C. Alves – eu sou o único estrangeiro entre 
esses doze, todos os outros são americanos. O mais inte-
ressante é que a iniciativa cria um ambiente muito favo-
rável ao proDssional experiente para se inserir no mundo 
universitário. Estando lá, e com a formação que eu tenho 
– são 30 anos como jornalista proDssional – eu tento sem-
pre “puxar sardinha um pouco a brasa” para a ligação com 
o mercado, sem abrir mão de valorizar e dar importância à 
parte teórica e de pensamento.

Sonia V. Moreira – No Brasil, uma das críticas mais co-
muns ao ensino de Jornalismo é a distância do mercado de tra-
balho. Promover contato com professores e jornalistas brasileiros, 
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facilitados pela cátedra de Jornalismo que você coordena, na 
Universidade do Texas, é uma forma de avançar na aproxi-
mação escola-empresa de comunicação?

Rosental C. Alves – Esse quadro brasileiro é muito 
semelhante ao quadro nos Estados Unidos.   Para minha 
surpresa, encontrei a mesma distância entre a academia e 
o mercado. A relação, às vezes, é quase de guerra. De um 
lado, setores da academia que são mais preocupados com a 
parte teórica e completamente desconectados do mercado. 
De outro lado, as empresas e setores acadêmicos voltados 
ao ensino do Jornalismo aplicado. A saída é buscar o equilí-
brio. O meu departamento, na Universidade do Texas, tem 
feito um grande esforço neste sentido. Gostei de saber que 
a minha própria contratação foi considerada como parte 
do desejo de chegar a um equilíbrio entre essas duas forças 
dentro do departamento. Mas, o ensino de Jornalismo, nos 
Estados Unidos, é muito diferente do ensino no Brasil. 
Primeiro, porque existe um sistema de créditos de verdade 
e não essa farsa que existe aqui, na qual o aluno já entra 
sabendo que tem que fazer todas aquelas disciplinas. Nos 
Estados Unidos, há Gexibilidade, muitas opções de maté-
rias para o aluno escolher. A minha campanha atual dentro 
do departamento é por uma Gexibilidade ainda maior do 
currículo: cada vez mais, precisamos dar ao estudante de 
Jornalismo alternativas para que escolha para aonde quer 
caminhar. Na minha faculdade, apenas 25% das disciplinas 
que um estudante de Jornalismo faz, em quatro anos de 
universidade, são sobre Jornalismo. O restante está aberto 
a outras áreas ou são de cursos oferecidos pelo próprio de-
partamento, mas de outras disciplinas.
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Sonia V. Moreira – No Brasil, o ensino de comunicação 
também caminha para uma abertura. Comissão reunida pelo 
Ministério da Educação está revalidando o currículo mínimo 
dos cursos de comunicação para permitir justamente essa "exi-
bilidade. Mas, outra diferença, é bom lembrar, diz respeito à 
concepção do curso: no Brasil, Jornalismo é uma das habilitações 
do curso de Comunicação, enquanto que, nos Estados Unidos, o 
ensino é especí!co, as escolas são de Jornalismo. 

Rosental C. Alves – Infelizmente, essa especiDcidade 
está acabando nos Estados Unidos. Nos últimos anos, vá-
rias escolas de Jornalismo se transformaram em escolas de 
Comunicação. Essa foi a grande derrota do Jornalismo e, 
na minha opinião, o grande erro, produto justamente em 
que as duas partes – a indústria e a academia – viveram nas 
últimas décadas. Ao se isolarem, as duas partes praticam 
esporte similar: nas empresas, fala-se mal da academia e, 
na academia, fala-se mal das empresas. Professores de Jor-
nalismo falam mal de jornalistas e jornalistas falam mal 
de professores de Jornalismo. Creio que essa distância e 
esse antagonismo absurdo colaboraram para essa recente 
desvalorização do ensino de massa. Em 1996, o Freedom 
Forum publicou um estudo intitulado Winds of Change tra-
tando do assunto. O trabalho é um alerta para o fato de o 
ensino de Jornalismo estar acabando, ao ponto de alguns 
departamentos de Jornalismo serem substituídos por de-
partamentos de comunicação, enquanto as empresas jor-
nalísticas dão sinais divergentes: falam mal, mas defendem 
a manutenção das escolas de Jornalismo. O mesmo estudo 
indica que 85% dos novos jornalistas têm origem nas es-
colas de Jornalismo. Para se ter uma ideia da situação, nos 
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Estados Unidos, um exemplo: a atual AEJMC (Associa-
tion for Edication in Journalism and Mass Communica-
tion) chamava-se, tradicionalmente, AEJ (Association for 
Edication in Journalism). A mudança de nome foi signiD-
cativa. Mais importante ainda é o que está acontecendo agora: 
existe uma facção acadêmica que está tentando tirar a palavra 
“Jornalismo” do nome da associação para transformá-la em 
AEMC - Association for Edication in Mass Communication.

Sonia V. Moreira – A que você atribui a essa postura radi-
cal de alguns setores da academia?  

Rosental C. Alves – Em parte, à convergência dos 
meios de comunicação neste Dm de século. Alguns profes-
sores contrários ao ensino proDssional identiDcaram, nessa 
convergência, um argumento bom para defender suas pos-
turas anteriores, de tentar minimizar o estudo de Jornalismo 
e maximizar a chamada ciência da comunicação de massa. 
“Não formamos jornalistas, formamos comunicadores que 
podem trabalhar como jornalistas”, dizem alguns educado-
res. É verdade que o ensino tradicional de Jornalismo, nos 
Estados Unidos, especializou-se muito. Na Universidade 
do Texas, em Austin, ainda existem quatro especializações 
à disposição dos estudantes de graduação no Departamen-
to de Jornalismo: jornal, revista, rádio & TV e estudos de 
mídia. A mais popular entre os alunos é a especialização 
em rádio & TV (apesar do nome, o curso é basicamente de 
teleJornalismo, com pouco de rádio). Se não conseguem, 
vão para jornal, depois revista e, se não conseguirem acesso 
a nenhum dos três, seguem para estudos de mídia. Eu, par-
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ticularmente, incentivo muito os alunos para que escolham 
estudos de mídia, que permite maior Gexibilidade e, no qual, 
o estudante pode fazer um pouco de cada coisa. Nesse pon-
to, acredito que o ensino de Jornalismo, no Brasil, tem um 
lado positivo em relação ao americano: é menos especializa-
do, já com um currículo fechado o aluno acaba tendo uma 
visão de todos os meios. Nos Estados Unidos, o aluno pode 
fazer praticamente o curso todo especializado em alguma 
coisa – se escolheu jornal, pode passar os quatro anos sem 
frequentar qualquer cadeira de Rádio & TV, por exemplo. 

Sonia V. Moreira – Não existem disciplinas mais "exíveis? 

Rosental C. Alves – aAminha cadeira de Jornalismo 
online não está ligada a nenhuma dessas sequências em es-
pecial, serve a qualquer uma delas. A verdade é que nesse 
sistema o aluno tem poucas opções na área de Jornalismo: 
durante a sua formação, ele pode escolher apenas seus cur-
sos, todos com classes muito pequenas. A única expressão 
é Writing for Mass Media (Redação para os meios de mas-
sa), que é básico, perpassa todas as sequências ou especia-
lizações e tem classes com mais de 100 alunos. Mesmo 
assim, as classes são divididas em grupos de 20 alunos, su-
pervisionado por um T.A. (teaching assistant) encarrega-
do de acompanhar os trabalhos em laboratório de redação. 
Todos os alunos se reúnem apenas nos seminários (lectu-
res), a cargo do professor titular da disciplina. Nos cursos 
mais avançados – como o de Reportagem Internacional, 
que está sob minha responsabilidade – temos um máximo 
de 15 alunos. Eu tenho tentado reduzir a 12, porque é um 
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curso de redação intensiva, no qual o professor tem que 
trabalhar muito com o aluno individualmente. 

Sonia V. Moreira – Além do curso de Jornalismo, a Universi-
dade do Texas oferece outras áreas de formação em Comunicação? 

Rosental C. Alves – O College (faculdade) da Univer-
sidade tem ainda outros três departamentos: Rádio, Te-
levisão e Filme, Publicidade e Speech Communication and 
Disorders. Este último tem uma subdivisão que é mais liga-
da à Medicina, algo como Fonoaudiologia, mas que Dca na 
nossa faculdade por tradição. A especialização em Relações 
Públicas era, até 1997, parte do curso de Jornalismo, mas se 
separou e, hoje, ainda funciona ligado diretamente à direção 
da faculdade, enquanto se transforma em Departamento. RP 
usa professores do Departamento de Jornalismo e de Publi-
cidade. É interessante notar que isso acontece em um país 
que não considera a atividade do assessor de imprensa, por 
exemplo, como trabalho jornalístico. Nos Estados Unidos, 
você não é jornalista, você está jornalista. O proDssional só é 
jornalista quando está ligado a um veículo de comunicação ou 
é um free lancer. Assessores de Comunicação não são consi-
derados jornalistas, mas relações públicas, ao contrário do que 
acontece no Brasil. Parece estranho, mas esta é a cultura local. 

Sonia V. Moreira – É evidente que a concepção do ensino, 
nos Estados Unidos, é bastante distinta da brasileira. Como 
pro!ssional de redação, o que mais chamou a sua atenção ao 
ingressar na vida acadêmica nos Estados Unidos? 
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Rosental C. Alves – É padrão nas Universidades nor-
te-americanas os Departamentos fazerem uma espécie de 
“retiro” todos os anos, que pode durar um ou dois dias. Os 
professores se reúnem em um lugar fora do campus para 
discutir a situação do Departamento. No meu primeiro 
ano, Dquei encarregado de coordenar a discussão sobre 
relações com o mercado. Ao apresentar aos membros do 
Departamento o relato da discussão, iniciei dizendo que 
eu tinha acabado de descobrir por que fora o escolhido na 
disputa pela cátedra. Só pode ter sido, eu disse, pela minha 
experiência como correspondente de guerra. Porque exis-
te uma verdadeira guerra entre os doutores e os proDssio-
nais, o conGito que eles chamam de PhD versus pros – uma 
guerra longa, sangrenta, difícil. Minha postura, ao chegar, 
foi criticar o isolamento de grupos e sugerir a criação de 
pontes entre a academia e as empresas jornalísticas. 

Sonia V. Moreira – Nesse ambiente de hostilidades confes-
sas, qual é o papel e a importância da pesquisa acadêmica de 
Jornalismo nos Estados Unidos? 

Rosental C. Alves – Eu entendo que a pesquisa, às ve-
zes, é uma peça pequena de um quebra-cabeças gigante. A 
peça, muitas vezes, só vai fazer sentido real para um peque-
no grupo que está buscando um mesmo mosaico. De uma 
maneira geral, as empresas não têm o menor respeito pela 
pesquisa acadêmica, porque a maioria desses trabalhos é eté-
rea, completamente fora da realidade. Mas, outras pesquisas 
são absolutamente respeitadas pelos dois lados. A teoria 
da agenda setting, por exemplo – desenvolvida por Donald 
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Shaw e por um colega do Departamento da Universidade 
da Universidade do Texas, chamado Max McCombs – é 
respeitada pelos jornalistas norte-americanos, em geral, 
porque tem a ver com a realidade da proDssão. Nesse mo-
mento de inquietação, de novos meios, de transformações 
tecnológicas, nunca a indústria jornalística precisou tanto 
de pesquisa universitária. Antes, essa mesma indústria se 
colocava em posição arrogante, de uma atividade econô-
mica completamente cristalizada, que se repetia há sécu-
los, enquanto a academia acreditava que devia se dedicar 
apenas a observar, vigiar e criticar a mídia. Foi assim que 
se desenvolveu, nos Estados Unidos, um verdadeiro ódio 
de lado a lado. 

Sonia V. Moreira – E em relação à sala de aula? Sua maior 
preocupação também é incentivar o “desarmamento” de espíritos? 

Rosental C. Alves – Desde a minha chegada, tenho 
procurado estabelecer pontes, como disse. Todo semestre, 
por exemplo, peço aos jornais que organizem seminários 
de uma manhã ou de um dia com seus proDssionais e levo 
meus alunos lá na redação para assistir às palestras. Levar 
a sala de aula ao jornal vale à pena, porque o professor dá 
ao estudante a oportunidade de conhecer o meio de co-
municação, de respirar o ambiente da redação, estabelecer 
contatos para futuros estágios. Outra forma de estabelecer 
pontes é organizar eventos, na Universidade, que sirvam 
de espaço para os proDssionais – tanto como painelista ou 
como audiência. Em 1998, reuni em um simpósio mais 
de 20 correspondentes americanos que cobrem a America 
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Latina e correspondentes latino-americanos que cobrem 
os Estados Unidos. O encontro despertou o interesse dos 
próprios jornalistas da cidade, que foram assistir às pales-
trar. Eu defendo que deva existir, por parte da academia, 
mais abertura, para valorizar academicamente o trabalho 
proDssional, jornalístico, de professores de Jornalismo. 
Com isso, quero dizer que se um professor Dzer uma série 
de reportagens boas, de impacto, publicadas pela imprensa 
e esse material de alta qualidade jornalística, avaliado pelos 
seus pares da academia, deveria ter o valor de publicação 
de um artigo acadêmico. Isso não existe na Universidade 
do Texas e minha proposta gerou muita polêmica. Uma 
das professoras, por exemplo, disse que os jornais publicam 
muita porcaria. Eu respondi com muito respeito, que os 
journals (publicações acadêmicas especializadas) também 
publicam qualquer porcaria. E citei, como exemplo, o ar-
tigo aceito, elogiado e divulgado em um journal da área de 
Física que era, deliberadamente, uma falsidade, com te-
orias sem pé nem cabeça, escrito por alguém que queria 
provar exatamente que veículos desse tipo também publi-
cam coisas sem avaliação de qualidade. 

Sonia V. Moreira – Mas, fora da Universidade também exis-
tem iniciativas de organizações e grupos dedicados ao estudo e à dis-
cussão de temas relacionados ao Jornalismo que desenvolvem tra-
balhos de aproximação entre a academia e ambiente de trabalho?

Rosental C. Alves – O Freedom Forum dá bolsas para 
professores de Jornalismo passarem o verão ou o semestre 
inteiro numa redação, paga os salários do professores para 



!77

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

que eles trabalhem durante um período como jornalistas. 
Isso é muito importante. Porque, nos Estados Unidos, há 
professores de Jornalismo que se formaram e Dcaram na 
universidade, lecionando sem nunca terem passado por 
uma redação. Não tenho nada em particular contra isso, 
mas é um problema no ensino. Sei que isso também acon-
tece, no Brasil, por isso, aDrmo que os quadros são muito 
semelhantes nos dois países. O perigo é que, numa situação 
dessas, corre-se o perigo de criar professores de Jornalismo 
que, de certa forma, detestam Jornalismo, porque nunca 
tiveram sucesso na proDssão ou sequer tentaram exercê-la. 
Só isso já cria uma animosidade que é reGetida nos alunos, 
que acabam tendo como iniciadores no Jornalismo pessoas 
que detestam a atividade. Nesse caso, a base do discurso, na 
aula, é: “como é ruim a nossa imprensa”. Fica muito difí-
cil criar um jornalista assim. O outro extremo seria “como 
é bonita a nossa imprensa, façam exatamente o que eles 
estão fazendo”. Não é nem um extremo nem outro. Uma 
das cadeiras obrigatórias e básicas lá é Critical thinking 
(pensamento crítico). Essa é a cadeira básica para mostrar 
que o valor mais importante do Jornalismo é pensar, olhar 
o Jornalismo de maneira crítica. Mas, a informação não 
pode se resumir esse tipo de visão crítica da atividade. Em 
algum momento, o curso deve apresentar ao estudante os 
instrumentos mínimos para ele ir procurar emprego como 
jornalista. O que não se pode é desenvolver trabalhos te-
óricos que sejam preconceituosos, comprometidos.  Isso 
seria tão abominável como transformar a faculdade numa 
escolinha do SENAC. Não é isso que eu defendo. Nunca 
precisamos tanto de doutores em Jornalismo como preci-
samos, hoje, nestes tempos de incertezas e transformação 
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da mídia. Mas, também, nunca precisamos tanto de jorna-
listas na academia. É preciso haver respeito mútuo. 

Sonia V. Moreira – Você foi professor, no Brasil, sabe um 
pouco como funcionam as nossas faculdades de Comunicação?

 Rosental C. Alves – Durante a minha experiência que 
ocorreu, há mais de 20 anos, eu via o ensino de Jornalismo 
bastante dominado pelo ensino da Teoria da Comunica-
ção. Eu acho que são dois cursos diferentes. Eu respeito 
muito a Teoria da Comunicação, o estudo da comunicação 
de massa sob o ponto de vista teórico, crítico, sociológico, 
antropológico, seja qual for a ênfase. É muito importante 
que a gente tenha isso, mas obrigar um aluno que tenha 
uma ambição muito mais voltada para o mercado, do que 
para a academia a ter o mesmo tipo de formação de quem 
quer virar um comunicólogo, é absurdo. Essa é a impressão 
que eu tinha com o currículo da minha época. Mesmo como 
aluno, achava isso, mas eu era um aluno especial, porque já 
trabalhava como jornalista, quando entrei na faculdade. 

Sonia V. Moreira – Gostaria que você falasse dos projetos 
que desenvolve e já desenvolveu na cátedra de Jornalismo in-
ternacional. Você disse que, durante a seleção, contava o conhe-
cimento da América Latina. 

Rosental C. Alves – Isso porque a Universidade do Te-
xas é muito voltada para a América Latina; Dca lá um cen-
tro de estudos muito grande sobre a região, talvez o maior 
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e o melhor dos Estados Unidos. A minha cátedra é dedi-
cada ao Jornalismo internacional com ênfase em América 
Latina. Eu procuro ser um observador, explicar o Jornalis-
mo latino-americano nos Estados Unidos e o Jornalismo 
americano na América Latina. Viajo muito dando cursos 
e seminários. A minha cátedra é muito livre. Eu partici-
pei, por exemplo, de uma pesquisa sobre duas semanas de 
imprensa, na América Latina, com professores de vários 
países e que foi a reedição de um estudo que o Ciespal 
realizou em 1962. Produzi, também, um paper sobre jor-
nais de vanguarda democrática na América Latina. Além 
disso, a cátedra também permite que eu promova visitas de 
proDssionais à universidade e que eu viaje para visitar re-
dações. Mas, a minha área de pesquisa, em 1998, foi domi-
nada pela Internet. Nos dois anos anteriores, dediquei-me 
mais à área de Jornalismo internacional, ao uso de notícias 
do exterior na imprensa norte-americana. Graças à ampla 
liberdade de que desfruto, eu pude mudar completamente 
o rumo da minha pesquisa e do meu ensino, a Dm de virar 
um especialista em Jornalismo online. Também pude dar 
essa virada graças à Gexibilidade que existe no currículo e 
na universidade lá. Posso criar um curso novo sobre qual-
quer coisa que eu pensar e o departamento aprovar. 

Sonia V. Moreira – Então, você precisa apenas apresentar 
um projeto ao departamento, receber a aprovação e pronto?

Rosental C. Alves – Apresentar algo como uma emen-
ta. Uma das disciplinas no currículo é Tópicos em Jorna-
lismo, justamente para poder caber ali qualquer coisa nova. 
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Um outro curso que eu criei do zero, também, e que Dcou 
muito popular no meu departamento foi o de Jornalismo 
na América Latina. Os alunos da graduação gostam mui-
to, porque é mais um curso sobre a região do que sobre 
Jornalismo – faço uma análise de cada país: da história, da 
geograDa, da economia, da sociedade e apresento a mídia, 
no contexto que acabo de explicar. Como os alunos não 
conhecem nada sobre América Latina, virou um curso de 
introdução aos estudos latino-americanos. Agora mesmo, 
estou preparando um desdobramento desse curso: um se-
minário para a pós-graduação sobre Jornalismo e demo-
cracia na América Latina. 

Sonia V. Moreira – Até agora, conversamos mais sobre 
a sua atuação na graduação e como titular da cátedra, você 
também tem experiência na pós-graduação. O quadro nas uni-
versidades americanas também apresenta semelhanças com os 
cursos das instituições brasileiras? 

Rosental C. Alves – Faço parte de um comitê de pós-
-graduação, também oriento teses, dou cursos individuais 
de pós, chamados conference courses. Nesse comitê, defendi 
a instituição de outro cursos de mestrado, com o professio-
nal track (voltado para a proDssão), porque a pós-gradua-
ção era completamente dominada por disciplinas teóricas, 
direcionada para estudos de comunicação de massa. Em 
98, o Departamento lançou esse mestrado mais ligado à 
proDssão e passou a permitir que, em vez de uma tese, por 
exemplo, o aluno pudesse apresentar o que chamamos de 
report – um relatório mais simples do que uma tese formal, 
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mais voltado para a proDssão. Essa abertura é importan-
te, porque o Departamento recebe um número grande de 
estudantes que não Dzeram a graduação em Jornalismo e 
querem Jornalismo e não teoria da Comunicação de massa. 

Sonia V. Moreira – Esses alunos são, na maioria, jorna-
listas que procuram a Universidade como fonte de reciclagem? 

Rosental C. Alves – A maioria não. Muitos querem 
entrar para o mercado de Jornalismo, com embasamento 
maior da área em que pretendem trabalhar. Para arrepio da 
maioria dos meus colegas, acho que o melhor curso de Jor-
nalismo, nos Estados Unidos, é o da Columbia, em Nova 
York. É um curso de mestrado, de apenas um ano, total-
mente proDssional: o aluno aprende fazendo. É um curso 
em que o aluno trabalha e avalia intensamente o Jornalis-
mo. Aliás, Columbia está Dcando cada vez mais forte na 
área de online. O Globo, por exemplo, assinou um contrato 
com a universidade para mandar, por ano, um grupo de 
dez repórteres da geral passar uma semana no campus, em 
um programa feito especialmente para a empresa. Depois 
de várias tentativas de aproximação com universidades, 
no Rio de Janeiro, O Globo acabou se aproximando de 
uma universidade de Nova York. O mais interessante des-
sa experiência é que os repórteres que Dzeram o curso da 
Columbia se reúnem todas as segundas-feiras, quando são 
dispensados de trabalhar para fazer atividades de forma-
ção: recebem palestrantes, participam de eventos no jornal 
ou desenvolvem projetos. 
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Sonia V. Moreira – É um tipo de empreendimento que de-
monstra preocupação com a capacitação pro!ssional. 

Rosental C. Alves – Com certeza. O Globo também 
tem um curso interno, próprio, um estágio de educação, 
capacitação proDssional. O Estado de S.Paulo, a Folha de 
S.Paulo, o Zero Hora, têm cursos semelhantes. O Dia fez 
um convênio com uma universidade do Rio para organizar 
um programa especial também. E voltamos ao que con-
versamos no início: o isolamento entre a academia de um 
lado e empresa do outro. Por causa disso, as empresas estão 
tentando reproduzir a academia dentro delas e a academia, 
com jornais laboratórios e outros projetos de estágio, ten-
tam reproduzir o ambiente da empresa no universo acadê-
mico. No caso das empresas, o maior reconhecimento da 
importância e da necessidade das faculdades de Jornalismo 
é a criação dessas minifaculdades internas dentro dos jor-
nais, na tentativa de tentar suprir as deDciências do ensino 
de Jornalismo. Os meios de comunicação precisam de mão 
de obra cada vez mais especializada. Por isso, nunca hou-
ve momento tão propício para acabar com essa bobagem 
de deDnir limites. Deve haver mais jornalistas participan-
do, por exemplo, da Intercom, devemos batalhar por uma 
maior aproximação entre os dois lados.  

Sonia V. Moreira – Antes de assumir a cátedra de Jornalis-
mo internacional, na Universidade do Texas, você participou, 
no Brasil, de alguma tentativa de aproximação entre empresa 
e universidade? 
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Rosental C. Alves – Sim. Uma experiência um pouco 
antes de ir embora foi a participação como primeiro coor-
denador do grupo editorial da ANJ (Associação Nacional 
de Jornais). Esse grupo foi elaborado na gestão de Jaime 
Sirotsky, mas implantada pelo presidente seguinte, Paulo 
Cabral, que se abriu de imediato à proposta. O grupo co-
meçou com oito e foi ampliando para dez editores, de di-
ferentes regiões do país, e se reunia, periodicamente, para 
discutir o que poderia ser feito para melhorar a qualidade 
do Jornalismo em nossas redações. Começamos a orga-
nizar simpósios, painéis, seminários, oDcinas. O primeiro 
seminário foi sobre gerenciamento de redações, uma disci-
plina que geralmente está fora do currículo de Jornalismo, 
no Brasil, mas que existe nos cursos norte-americanos, o 
media management ou newsroom management. Esse foi o 
primeiro tema porque descobrimos, entre todos os edito-
res, que tínhamos o meso problema: tínhamos nos trans-
formado em gerentes e as nossas empresas estavam co-
brando de nós que agíssemos como gerentes e não apenas 
como jornalistas, desligados do resto da empresa. O jor-
nalista deixou de ser, no Brasil, uma proDssão boêmia, de 
Dlósofos e de poetas para se transformar em uma proDssão 
mauricinho, de alguém que trabalha em uma corporação. 
Para o bem ou para o mal, esse é um fato inexorável. O 
Jornalismo brasileiro está atravessando, há alguns anos, por 
um processo que eu chamo de corporatização – as empre-
sas jornalísticas estão virando corporações. O próximo pas-
so será a desfamiliarização – as empresas vão Dcar cada vez 
menos familiares e os conglomerados serão cada vez mais 
concentrados por uma razão muito simples: nós reproduzi-
mos, com certo atraso, o que acontece nos Estados Unidos. 
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Sonia V. Moreira – E o que você deduz do que conhece e 
identi!ca como corporatização do Jornalismo no Brasil? 

Rosental C. Alves – Acredito que, em um primeiro 
momento, essa corporatização é muito positiva, porque foi 
graças a ela que aconteceu o Projeto Folha ou a transfor-
mação completa de O Globo, que antes tinha uma posi-
ção política muito reGetida na parte editorial e que, hoje, 
tem uma posição editorial independente da parte política. 
Um exemplo dessa virada de O Globo vem dos inúmeros 
prêmios de excelência que vem ganhando, entre eles, por 
três anos consecutivos, ganhou o ‘Prêmio Wladimir Her-
zog’ de cobertura na área dos direitos humanos. O jornal 
também publicou seu código de ética como parte de uma 
construção administrativa, corporativa. Para o Jornalismo 
brasileiro, isso é um avanço, comparado com 30 anos atrás, 
quando o jornalista não pagava Imposto de Renda, tinha 
desconto de 50% em passagens aéreas e, em geral, possuía 
um emprego público, onde só ia pegar o salário. Tudo isso 
era considerado completamente normal. Se considerarmos 
Brasília, por exemplo, vemos que, há alguns anos, todo jor-
nalista de sucursal trabalhava para o governo e achava que 
não existia nenhum conGito de interesses. Noções como 
essa, de conGito de interesses, estão hoje estampadas nos 
códigos de ética que, em alguns casos, surgira como par-
te de uma maior organização empresarial. Junto com ela, 
também vieram várias chatices para o jornalista, como or-
çamento, metas de gestão. Então, quando nosso grupo de 
editores na ANJ reuniu-se, pela primeira vez, descobrimos 
que todos estávamos tendo reuniões com consultores ex-
ternos de organização, implantando controle de qualidade 
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e até duvidosos planos para medir a produtividade jor-
nalística nas redações. Acima de tudo, pairava essa noção 
de que todo editor é um gerente, que faz parte de uma 
estrutura administrativa. A redação deixou de ser um lu-
gar completamente isolado do resto da empresa e – para o 
bem ou para o mal – tornou-se integrada. Antes, um edi-
tor tinha a arrogância de não conversar com os seus pares 
no marketing. Hoje, na mentalidade corporativa, tornou-se 
fundamental, que certas decisões editoriais, como a criação 
de novos produtos, sejam integradas com o marketing. Foi 
assim que, para desespero de alguns críticos, no Brasil, a 
redação absorveu algumas noções do marketing, como a 
pesquisa de opinião pública.  

Sonia V. Moreira – Agora, afastado da redação e exercendo 
uma atividade acadêmica, você tem interesse em aprofundar a 
análise e estudos de alguma área do Jornalismo no Brasil? 

Rosental C. Alves – Uma coisa que me interessa no 
Jornalismo brasileiro, hoje, e que eu tento estudar um pou-
co, é como os nossos jornais estão ouvindo os leitores. É 
um sistema único, no mundo, inventado pelo O Globo, de 
pesquisa diária sobre o que pensa o leitor. Sei que é um 
sistema muito criticado, internamente, por jornalistas mais 
puristas; mas que, na realidade, é uma consequência dessa 
corporatização, que eu acho muito positiva, quando feita 
dentro de limites e de princípios, como o de que o editor 
não pode abrir mão de seu papel e apenas seguir os gostos 
dos leitores, supostamente descobertos pelas pesquisas. 
As pesquisas com os leitores de O Globo, por exemplo, 
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mostram que eles não querem manchetes de economia e 
de política, mas 40% das manchetes do jornal são de po-
lítica e 40% de economia me dizem os editores de lá. O 
editor sabe que aquilo é importante para o leitor e publica, 
mesmo sabendo que o leitor pensa. Uma das noções utili-
zadas e abusadas e, até ridicularizadas, é a do processo de 
reengenharia, que se resumia no seguinte: se uma empresa 
colocou máquinas novas, no sistema de produção, deve se 
readaptar ao sistema de produção para utilizar essas má-
quinas da forma mais eDciente possível. Aplicados à re-
dação, princípios como esses, geraram o sistema de ouvir 
os leitores diariamente. Esse caso é interessante, porque a 
criação desse tipo de pesquisa só foi possível graças à cola-
boração entre a redação e as outras gerências – Dnanceira, 
de marketing, de recursos humanos. Todos esses são fe-
nômenos que a academia devia estar estudando: a palavra 
carreira pode ter uma conotação pejorativa, de carreirista, 
mas em todo sistema de produção há uma evolução inter-
na. Os jornais estão se organizando para pensar isso, para 
manter os funcionários.

Sonia V. Moreira – Insistindo um pouco nas suas ativida-
des como titular da cátedra da Fundação Knight, quais são os 
seus projetos a curto e a médio prazo?  

Rosental C. Alves – Este ano, estou envolvido com 
uma conferência que o Prof. José Marques de Melo pro-
moveu, em 97, – o I Colóquio Nafta-Mercosul de Comu-
nicação. Naquela mesma época, eu e a diretoria da minha 
faculdade nos oferecemos para realizar o II Colóquio, em 



!87

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

Austin, que vai acontecer dias 1º e 2 de junho, logo de-
pois do encontro anual da I.C.A. (International Commu-
nication Association), marcado para o Dnal de maio de 99, 
em São Francisco, na Califórnia. Nossa ideia é organizar 
painéis que tratem do desenvolvimento das comunicações 
nas duas áreas e, sobretudo, o reGexo desses acordos de 
comércio, na área cultural, especialmente na área de comu-
nicação social. Esse é um dos projetos para 1999. Também 
pretendo repetir um simpósio que organizei, em 97, cha-
mado Covering the Americas, desta vez, voltado para o setor 
de negócios: como a imprensa norte-americana e a latino-
-americana estão fazendo a cobertura recíproca na área de 
Jornalismo econômico. Além disso, continuo fazendo meu 
projeto na área de Jornalismo online: devo criar um curso 
de pós-graduação nessa área e entregar a graduação para 
outro professor. 

Sonia V. Moreira – Como você avalia a experiência acu-
mulada no exercício da sua cátedra nos Estados Unidos? 

Rosental C. Alves – A coisa mais importante é que eu, 
que tenho apenas o bacharelado (sou formado pela Escola 
de Comunicação da UFRJ), entrei na Universidade do Te-
xas – uma das maiores e melhores dos Estados Unidos – na 
posição de professor titular e administrando uma cátedra. 
É o melhor dos mundos para um professor, tendo o grau 
de liberdade de ação que a cátedra permite e com algum 
dinheiro para gastar em projetos do meu interesse acadê-
mico. Mesmo assim, eu procuro publicar sempre, como o 
capítulo sobre comunicação internacional, em um volume 
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editado pela Universidade de Washington, ou o paper sobre 
Jornalismo e democracia na América Latina, que Dz para 
a I.C.A e que, agora, estou pensando transformar em li-
vro. Também, descobri que o material que levantei, em um 
ano de pesquisa sobre Jornalismo online, é importante, não 
existe nada sistematizado, assim, sobre o assunto; por isso, 
estou pensando em colocar o curso no papel, ou melhor, 
online, sem papel.  

Sonia V. Moreira – Com base em tudo que você disse, penso 
que a palavra que expressa o momento pelo qual atravessa o 
ensino e a pro!ssão de Jornalismo é convergência – entre pro-
!ssionais e acadêmicos e entre os meios de comunicação. 

Rosental C. Alves – Essa é a convergência que deve-
ria estar acontecendo. Estamos vivendo um momento de 
transição. Nessa passagem pelo Brasil, fui jantar com um 
amigo jornalista e comecei a falar de Jornalismo online, In-
ternet. Ele me respondeu que tudo isso era uma bobagem 
sem importância, era apenas um novo recurso tecnológico 
que não despertava o menor interesse da sua parte. Tenho 
vários outros colegas jornalistas, no Brasil e nos Estados 
Unidos, que pensam exatamente assim. Ora, isso é muito 
importante porque reGete a atitude de proDssionais que 
estão na atividade, mas em total desconexão com o que 
está acontecendo. Estamos na porta de entrada da socie-
dade de informação, iniciando a era da revolução digital. 
Pode haver ceticismo, mas não deveria haver negação da 
realidade. Há mil histórias de negação da realidade em épo-
cas similares no passado. Quando Graham Bell inventou o 
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telefone, nos Estados Unidos, como era um aparelho para 
falar à distância, o Real Correio Britânico mandou uma 
comissão para estudar o novo invento, que poderia subs-
tituir a carta. Ao retornar, o relatório dos membros da co-
missão aDrmava que aquela invenção não tinha o menor 
futuro, porque ninguém em sã consciência, na Inglaterra, 
deixaria de escrever uma carta com a certeza de que seria 
entregue pelo eDciente correio britânico e de que não have-
ria problemas de mau entendimento, porque estava escrito, 
enquanto, naquele invento, podia-se ouvir a pessoa falando.

Sonia V. Moreira – Então, deduz-se que tanto a acade-
mia como os jornalistas precisam de informação sobre o que está 
acontecendo?   

Rosental C. Alves – Claro, é o básico. Ainda mais, 
agora, que as coisas acontecem numa velocidade inédita. 
Nesse campo da comunicação mediada, por computador, 
existe todo um campo novo que precisa ser acompanhado 
e estudado. A revista Editors & Publishers, há alguns anos 
atrás, publicava toda semana os títulos de papers acadê-
micos sobre Jornalismo, mas deixou de publicar, porque a 
listagem virou piada, os títulos eram completamente des-
conectados da realidade, não faziam sentido. Com tanta 
coisa acontecendo, na indústria, tanta coisa a estudar... Por 
isso, repito: pode ser até que indústria brasileira não saiba 
ou não diga isso, mas ela nunca precisou tanto de douto-
res em Jornalismo ou em comunicação, que analisassem 
esses fenômenos, vendo de uma maneira crítica o que está 
acontecendo. Não estou dizendo que se deve abrir mão da 
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isenção, ao contrário. O limite ético são os acadêmicos que 
se colocam, pois eles não devem lutar só pela liberdade 
como pelos princípios éticos. 

Sonia V. Moreira – Mas, no Brasil, é muito difícil para 
um acadêmico produzir estudos, a partir de uma demanda da 
indústria. Aqui, não temos fundações com a que patrocina sua 
cátedra, nem o costume, muito comum, nos Estados Unidos, de 
constituição de bolsas permanentes, a partir da doação de al-
guém ou de uma família para uma universidade ou um curso, 
medidas que permitem esse tipo de pesquisa dirigida.  

Rosental C. Alves – Eu acho que o exemplo da criação 
de cátedras pela Knight Foundation, a partir de uma doa-
ção, deveria ser avaliado. Ainda mais, agora, que as faculda-
des particulares estão se proliferando de uma maneira mais 
organizada, depois do Provão, e as universidades públicas 
estão se abrindo para doações. É um modelo que deveria 
ser estudado, analisado. É uma forma de criar fundos para 
a universidade, uma espécie de patrocínio eterno, já que o 
programa, a bolsa, leva o nome de alguém ou de uma em-
presa. Nos Estados Unidos, já se discute inclusive o abuso, 
por parte de algumas empresas, que fazer a doação e usam-
-na como uma espécie de merchandising, já que o nome da 
cátedra Dca ligado ao nome da empresa para o resto da 
vida. É importante crias fundações ligadas à área de comu-
nicação. Nos Estados Unidos, as duas maiores fundações 
– a Knight Foundation e o Freedom Forum – têm dezenas 
de programas para jornalistas americanos e estrangeiros. 
Quantas empresas jornalísticas, no Brasil, são ricas e fortes 
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o suDciente para criar programas de estudo e pesquisa jun-
to com as universidades? Acredito que faltem iniciativas: 
da academia em demonstrar interesse nesse tipo de parce-
ria e da indústria em procurar desenvolver programas de 
pesquisa nas universidades. 

Sonia V. Moreira – Para !nalizar, qual sua opinião sobre 
as formas de avaliação existentes para professores e alunos nas 
universidades americanas e qual seria sua a sugestão para o 
caso brasileiro?   

Rosental C. Alves – Nos Estados Unidos, um dos fa-
tores que pesam mais no registro da performance dos pro-
fessores é a avaliação deles feita pelos alunos. É uma coisa 
muito séria, feita no Dnal do semestre, de forma anônima 
e controlada em cada sala de aula por um aluno. É um 
momento de muita ansiedade, porque alunos e professores 
recebem e dão notas. Quando era professor, no Brasil, gos-
taria de ter sido avaliado a cada Dm de ano pelos alunos. 
Uma das vantagens é que, ao criticar, os alunos acabam 
dando dicas de como o professor pode melhorar no se-
mestre seguinte. Lá, também, existe uma avaliação de cada 
professor pelos seus pares. Finalmente, há uma avaliação a 
cada três ou cinco anos, do Departamento: é um proces-
so voluntário, não-governamental, feito por um conselho 
ligado à AEJMC. Um comitê de professores, diretores e 
jornalistas proDssionais veriDcam in loco se estava certa a 
autoavaliação que a faculdade encaminha previamente. O 
comitê passa uma semana no campus vendo como funcio-
nam os cursos. A primeira universidade estrangeira a se 
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submeter a esse processo está sendo a Universidade Cató-
lica do Chile, que transformou completamente o seu currí-
culo para atender às demandas básicas da AEJMC e está a 
ponto de ser aprovada. No Brasil, a Intercom, por exemplo, 
poderia fazer parte desse papel como forma de conferir, 
digamos, um “selo de qualidade” aos cursos de comunica-
ção brasileiros. Se as próprias universidades criarem esse 
sistema democrático, aberto, talvez o próprio Ministério 
da Educação não se sinta obrigado a fazer intervenções do 
tipo do Provão.
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11. Moacir Pereira25: Uma experiência 
brasileira de ensino de Jornalismo26

S+&1( V1#41&1( M+#$1#(

Sônia V. Moreira – Profº Moacir Pereira, em 1998, o se-
nhor Receber o Prêmio Luiz Beltrão, categoria Maturidade 
Acadêmica, pelo conjunto da sua obra e pelo protagonismo como 
fundador do curso de Jornalismo da UFSC, em 1979. Vinte 
anos depois, como analisa essa experiência?

Moacir Pereira – A criação do Curso de Jornalismo 
constituiu-se numa das experiências mais ricas e criati-
vas na história da Universidade Federal de Santa Cata-
rina. Instituição ainda jovem, instalada em 1962, que já 
se notabilizara, no Brasil, por iniciativas arrojadas na área 

25. Jornalista, professor e fundador do curso de Jornalismo da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. 

26. Intercom – Revista Brasileira de Comunicação. São Paulo: Inter-
com, ano XXII, nº2, jul./dez. 1999. p.149-158. Semestral.
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administrativa, nas décadas de 60 e 70, merecendo até 
prêmios mundiais, e com cursos de graduação que a cre-
denciavam nos órgãos nacionais e mesmo internacionais 
(Engenharia Mecânica e Odontologia, por exemplo), a 
UFSC possibilitou a montagem de um projeto inovador, 
com a participação de professores, estudantes e servidores 
desde as primeiras atividades. Do ponto de vista da co-
munidade catarinense, os objetivos alcançados até agora 
foram além das expectativas dos idealizadores. Houve uma 
mudança substancial no Jornalismo praticado, no Estado, 
que passou a obedecer a padrões proDssionais. Abriram-se 
novos campos de realização proDssional, com incontáveis 
trabalhos comunitários, programas sindicais, empresariais 
e tarefas em organizações não-governamentais. Tudo com 
a concepção originária que pretendia dar consciência críti-
ca e preparo técnico. O curso de Jornalismo não se limitou 
a formar bacharéis para o mercado de trabalho. Procurou 
instrumentar os alunos para áreas de atuação até então 
não contempladas. A criação do curso de Jornalismo foi, 
também, uma experiência acadêmica e proDssional rica e 
gratiDcante. Uma realização marcante e inesquecível. Foi a 
universidade pública e gratuita que me permitiu o bacha-
relado em Direito e o Mestrado em Ciência Política. Todo 
o esforço de implantação do novo programa foi uma forma 
de retribuir à comunidade aquilo que ela patrocinou du-
rante anos. Permite, também, veriDcar, até hoje, o quanto 
Santa Catarina cresceu na comunicação social, em função 
do novo programa de graduação. E, sobretudo, representa 
o testemunho mais eloquente de que sem educação públi-
ca de qualidade não há alternativas para o Brasil.
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Sônia V. Moreira – Quais foram os antecedentes que mais 
in"uenciaram na criação de um curso com essa proposta?

Moacir Pereira – É importante ressaltar as razões de 
toda a batalha em torno da criação do curso, cujo proje-
to enfrentou pesadas resistências entre jornalistas e ra-
dialistas locais. Bacharel em Direito, tive o privilégio de 
presidir o Sindicato dos Jornalistas ProDssionais de Santa 
Catarina, em 1975, no auge da repressão militar. Orgu-
lho-me, até hoje, de ter realizado importantes promoções 
da vida do Sindicato, com debates, lançamentos de livros 
e palestras de José Marques de Melo, Audálio Dantas, 
Cláudio Abramo, Fernando Morais, Antônio Gonzales, 
Villas Boas Correa, Hélio Fernandes, Ismar de Oliveira 
Soares, Anamaria Fadul, Alberto Dines e muitos outros 
que despertaram interesse em torno do grave problema da 
censura prévia e da formação de jornalistas. A presença 
em congressos nacionais de jornalistas e, em especial, dos 
magníDcos Congressos da UCBC (União Cristã Comu-
nicação Social) e da INTERCOM (Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), levou-me 
à convicção de que as graves deDciências do Jornalismo 
praticado, no Estado, só seriam eliminadas com um curso 
de graduação. Já na formatura da primeira turma, a tese 
se mostrou vitoriosa. Impossível deixar de registrar, ainda, 
que a criação do curso data da vigência do novo currículo 
mínimo, do Conselho Educação, baixado pela Resolução 
03/78, considerado uma tentativa de “enquadrar” os estu-
dantes na ideologia dominante, dando-lhe técnica, sem a 
indispensável consciência crítica.
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Sônia V. Moreira – O Sr também foi o primeiro diretor 
do curso, poderia falar sobre a ideia da autonomia curricular 
proposta na época?

Moacir Pereira – A ideia não tem paternidade deDni-
da. Ela foi resultante de vários fatores e de muitas contri-
buições. O principal deles: o espírito de unidade do grupo 
de professores. Somaram-se a este solidarismo acadêmico, 
a busca incansável por um projeto novo, a vontade de en-
frentar e mudar a conjuntura, a constatação de que o cur-
rículo oDcial era inadequado, o propósito de descentraliza-
ção das atividades acadêmicas e a disposição de provar que 
o regime autoritário estava na contramão da História com 
o currículo que impunha a todas as escolas do país. Além 
disso, os professores formavam um grupo altamente he-
terogêneo na idade, na origem, na formação, mas tinham 
uma linguagem comum, quando se tratava de mudanças. 
O curso de Jornalismo foi uma espécie de laboratório da 
década de oitenta para qual se convergiram muitas su-
gestões, reGexões e avaliações. Pesaram as extraordinárias 
colaborações e conselhos do Professor José Marques de 
Melo, um dos incentivadores e parâmetro de conduta na 
montagem do programa pioneiro. 

O gaúcho Antônio Gonzales, de saudosa memória, 
emprestou sua inestimável colaboração. O corpo docente 
era formado e recebia lições de Porto Alegre e São Pau-
lo, principalmente. O primeiro trabalho que tive o prazer 
de editar como fundador do curso – Jornalismo: Ensino e 
Pro!ssão, UFSC, 1979 – resume o clima de inquietação 
do grupo. Está ali enfatizado que o curso só realizaria seus 
objetivos se assegurasse os instrumentos para uma “visão 
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humanística, formação da consciência crítica e habilitação 
técnica”. Era ao mesmo tempo uma resposta, em primeiro 
lugar, ao currículo nacional Dxado pelo Conselho Federal 
de Educação com visão tecnocrática e utilitária, pouco hu-
manística e nada crítica; em segundo lugar, à ideia surrada 
de companheiros de Santa Catarina, ainda resistentes e 
críticos, de que “jornalista, como artista, já nasce feito”; em 
terceiro lugar, aos que pretendiam a Universidade atrelada 
ao esquema de poder e os jornalistas com preparo técnico 
e pouca visão da realidade; e, Dnalmente, em quarto lugar, 
ao desejo unânime do grupo de professores e a clara dis-
posição dos alunos de conceber e executar uma proposta 
diferente e produtiva.

Sônia V. Moreira – O sistema de cogestão paritária, em que 
alunos e professores tinham os mesmos direitos para decidir os 
rumos do curso de Jornalismo, funcionou bem? Que avanços 
podem ser apontados nesse tipo de gestão?

Moacir Pereira – O sistema de cogestão paritária foi ou-
tra experiência notável de relação acadêmica e convivência 
humana. Contribuiu para unir mais os professores, abriu 
um diálogo forte entre professores e alunos e ofereceu a 
oportunidade de participação de funcionários. Todos se 
sentiram valorizados. Ao longo do tempo, contudo, regis-
traram-se alguns desvios, com algumas diDculdades discipli-
nares e esporádicos excessos, sem maiores consequências. Os 
avanços se deram na identiDcação de problemas comuns aos 
cursos (deDciências de laboratórios, carências de conteúdo em 
disciplinas, falta de espaço físico, necessidade de formação de 
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pós-graduação em áreas especíDcas) e na aprovação de cri-
térios para melhoria da qualidade do ensino. As assem-
bleias periódicas de professores, estudantes e servidores 
deram total transparência às atividades. Tudo era tido à 
exaustão, com os respectivos encaminhamentos. Foi a prá-
tica mais democrática de ensino que a UFSC já viveu.

Sônia V. Moreira – Quanto tempo durou essa experiência 
e como foi a fase de transição para a forma convencional de 
gestão didático-acadêmica? Ou o curso continua com um dife-
rencial administrativo-pedagóco?

Moacir Pereira – A experiência permanece até hoje. O 
espírito de integração professor-aluno, de mútua colabo-
ração, de coparticipação, pode ser constatado nas assem-
bleias do curso, no ensino diário de diferentes disciplinas, 
no funcionamento dos laboratórios, na atuação destacada 
do “Universidade Aberta”, programa de rádio que já ga-
nhou prêmios de comunicação. Os estudantes se sentem 
mais valorizados, quando assumem encargos práticos da 
atividade proDssional. É extensa a lista de formandos, das 
primeiras turmas, que hoje despontam nos mais diversos 
setores da imprensa: na sede da Rede Globo, no Rio, nos 
principais jornais de São Paulo, em revistas de circulação 
nacional, em entidades sindicais de expressão em todo o 
país ou em organizações não-governamentais. Na maioria 
dos casos, todos proDssionalmente competentes, conscien-
tes, responsáveis e altamente criativos.
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Sônia V. Moreira – Na metade dos anos 80, o curso de Jor-
nalismo passou por um período de rede!nição de conteúdo. O Sr 
participou desse momento?

Moacir Pereira – Não tive o privilégio de testemunhar 
esse período, que soube foi longo e igualmente rico, por 
razões proDssionais. Designado para fazer a cobertura da 
Assembleia Nacional Constituinte, em Brasília, vi-me 
obrigado a requerer licença das atividades do magistério.

Sônia V. Moreira – Mesmo afastado, o Sr acompanhou o 
trabalho do grupo de professores que se reuniu com a proposta 
de reconstruir o curso, partindo de reformulação das disciplinas 
teóricas? Santa Catarina lançou, no Brasil, a disciplina de Te-
oria do Jornalismo, por exemplo. Além desses, outros conceitos 
de abordagem foram desenvolvidos na época? 

Moacir Pereira – Como estava licenciado para a cober-
tura jornalística da Assembleia Constituinte, em Brasília, 
não foi possível participar efetivamente dos debates sobre 
a disciplina de Teoria do Jornalismo. Mas, em linhas ge-
rais, percebi que a ideia básica era oferecer aos alunos uma 
formação teórica com mais densidade na área de Jornalis-
mo. Pela legislação existente, em 1979, foi criado o curso 
de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, na 
perspectiva de surgimento de novas habilitações. O cur-
rículo tinha duas estruturas: a básica, comum à comuni-
cação em geral e fundamental para as várias habilitações 
proDssionais; e a técnica, de formação proDssional em Jor-
nalismo. Como não foram instaladas outras habilitações 
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e, com o tempo, o Jornalismo se Drmou dentro da UFSC, 
ganhou a proposta de aprofundar o ensino de Jornalismo. 
A questão conceitual se relaciona também, com a própria 
formação ideológica e acadêmica da maioria dos professo-
res do curso.

Sônia V. Moreira – Neste !nal de década, ganha força, no 
país, a demanda por uma formação mais especí!ca, voltada 
para as particularidades da pro!ssão e para os problemas do 
Jornalismo. Ao mesmo tempo, uma corrente acadêmica manifes-
ta-se a favor da formação genérica do aluno, que assim estaria 
apto para atuar na área mais ampla da comunicação. O Sr tem 
acompanhado de perto essa discussão? O que pensa a respeito?

Moacir Pereira – Na raiz desse debate está a célebre 
frase do saudoso Cláudio Abramo: “A ética do jornalista é 
a ética do cidadão”. A questão fundamental do proDssional 
do Jornalismo e de comunicação reside na atuação ética. 
Não daquela ensinada na escola, apenas, mas da praticada 
no dia a dia das relações com os colegas, e com o público. 
Importa mesmo é o caráter do aluno e do futuro proDssio-
nal. Se o curso estiver mais voltado para as questões graves 
que atingem o Jornalismo, as técnicas e as técnicas políti-
cas – dentro de uma estrutura curricular que abra horizon-
tes para o exercício da cidadania e a realização proDssional 
com ética –, a formação mais genérica estará completa. Da 
mesma forma, que bacharel estará se formando com vi-
são mais genérica da comunicação, se lhe faltarem ensi-
namentos fundamentais que o tornem mais preparado 
para o mundo? Habilitação técnica é uma questão de 
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treinamento em qualquer área do conhecimento humano. 
Qualquer empresa ou organização instrumentada de cum-
prir essa tarefa. A concepção humanística, a universalidade 
da informação, a consciência crítica e, em especial, a postura 
ética, só a escola tem condições e a obrigação de oferecer.

Sônia V. Moreira – Nesse aspecto, apesar do avanço que re-
presentam publicações de crítica de mídia no Brasil, como o Ob-
servatório da Imprensa, o instituto Gutenberg e o Jornal dos Jor-
nais, o Sr concorda que, ainda, há muito a re"etir em torno dessa 
questão fundamental para pro!ssão – a ética – tanto por parte 
da academia quanto dos pro!ssionais dos meios de comunicação?

Moacir Pereira – Sem dúvida, e em diferentes níveis. 
Lamento, em primeiro lugar, que o debate sobre um as-
sunto tão relevante para a proDssão seja relegado a plano 
secundário. Vejo iniciativas píDas das entidades nacionais 
em discutir de maneira mais ampla essa delicada questão. 
E observo que, muitas vezes, o debate cinge-se apenas ao 
campo ideológico ou perde força pela forma personalizada 
com que é travado em estados e municípios. Em muitas 
unidades federativas, o tema só é levantado, quando ocorre 
algum caso grave que fere o Código de Ética do Jornalista. 
Creio que a ausência do debate conduz até mesmo a uma 
relativa desagregação da categoria dos jornalistas. Se eles 
se reunissem com mais frequência para examinar tema tão 
relevante, que exige o mais amplo conhecimento teórico 
e a mais profunda avaliação conjuntural, por sua comple-
xidade, haveria mais companheirismo, mais solidariedade 
e mais unidade política na ação sindical e associativa. E 
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isso poderia conduzir os jornalistas a importantes conquis-
tas para a proDssão e para o conjunto da sociedade. Há 
violações éticas gravíssimas, escancaradas e inaceitáveis, 
praticadas por empresa e poderes contra proDssionais da 
imprensa, que permanecem na impunidade, apenas por-
que inexiste o foro competente, o plano institucional que 
assegure algum mecanismo de proteção. E existem casos 
igualmente graves, mais delicados, de apreciação e julga-
mento mais difíceis, que se equacionariam melhor num 
debate honesto e transparente.

Sônia V. Moreira – No primeiro semestre de 2000, acontece 
o terceiro Provão de Jornalismo. Qual a sua opinião sobre esse 
sistema de avaliação para os formandos na área?

Moacir Pereira – Toda forma de avaliação de desem-
penho deve ser apoiada. O problema do Provão, no Brasil, 
está numa questão mais grave: a excessiva centralização. 
Seria até aceitável que o MEC deDnisse alguns critérios 
mínimos para realização do Provão. Mas, cada Estado e, 
se fosse o caso, cada região, deveria ter autonomia para fa-
zer essa avaliação com efetiva participação e Dscalização da 
comunidade, haja vista as peculiaridades existentes num 
país continental. O efeito comparativo pode ser injusto. E 
há um grave risco: o da valorização excessiva do Provão, 
transformando-o num instrumento que retire a autono-
mia das universidades, enfraqueça as instituições de ensino 
nas organizações políticas que a sustentam e a debilitem 
perante as comunidades. Entendo que a avaliação deve-
ria ser uma prática permanente nas instituições de ensino. 
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Não a avaliação interna apenas, que pode até esconder dis-
torções prejudiciais ao interesse público nem o pretendido 
centralismo de Brasília.

Sônia V. Moreira – O Provão, na verdade, acaba por 
funcionar como um instrumento de avaliação geral, em que 
alunos de universidades públicas e privadas refletem o ní-
vel de qualidade de cada curso de Jornalismo. A avaliação 
interna deve ser um exercício constante em todas as insti-
tuições de ensino; mas o que constituiria, em sua opinião, 
um formato alternativo de avaliação externa dos cursos de 
Jornalismo?

Moacir Pereira – Poderia se dar, por exemplo, com 
alguma consulta às empresas, entidades sindicais, orga-
nizações, instituições da sociedade civil local e regional, 
que contrataram serviços proDssionais ou têm condições 
de desempenho proDssional dos formandos. Por que só o 
MEC tem essa prerrogativa? Se a universidade tem com-
promissos com a comunidade, que motivo impede as for-
ças mais representativas da sociedade de emitirem juízo 
de valor sobre a qualidade do proDssional que está sendo 
formado pela instituição que esta mesma sociedade patro-
cina? A ideia, no caso, seria a de abrir a análise de desem-
penho, democratizar e pluralizar a avaliação por cientíDcos 
e técnicos, que evitem, de um lado, o puro mercantilismo 
da formação acadêmica e, de outro, o centralismo único 
exagerado de Brasília.
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Sônia V. Moreira – Como Bacharel em Direito e Mestre 
em Ciência Política, essa formação, com certeza, in"uiu na sua 
produção cientí!ca. Entre os seus livros, alguns tratam da lei de 
imprensa e do direito à informação. Muitos pontos da legislação 
que rege os meios de comunicação continuam alterados, desde os 
anos 60/70, instituídos durante o regime militar. De que forma 
isso afeta a relação entre o Estado, os meios de massa e o público? 

Moacir Pereira – Há muitas considerações a fazer em 
torno da legislação brasileira de comunicação. A primeira 
diz respeito ao Gagrante desrespeito que se continua pra-
ticando contra a Constituição Federal de 1988. Ela previu 
o funcionamento do Conselho Nacional de Comunicação, 
com responsabilidades e missões bem deDnidos. Até hoje, 
não foi instalado. Não interessa aos governos. Tem boico-
te da grande mídia. Poderia ser um eDciente instrumento 
regulador ou poderoso meio de democratização da comu-
nicação no Brasil. Com um mínimo de independência, iria 
revelar fatos graves para a opinião pública sobre relações 
incestuosas entre o poder central, os meios e o esquema po-
lítico dominante. Sobre a legislação especíDca de imprensa 
só há pontos negativos a relatar. A começar pela origem, 
aprovada por um Congresso Nacional mutilado, a partir 
de um projeto do governo militar e, portanto, com todas as 
distorções. Está condenada desde a abertura política. E, no 
entanto, permanece em vigor, decorridos 32 anos. É uma 
lei que não protege o jornalista e muito menos o cidadão. 
Como tem origem espúria, costuma ser desprezada até por 
membros do Judiciário. Os que são vítimas de crimes de 
imprensa raramente encontram, na ordem jurídica vigente, 
o remédio eDcaz. 



!?6

P+23/10(% .( 0+&J;&';#( 42+5(21-(&'$ (!BBC-,==8)

Quando se tem notícia de alguma decisão judicial que 
venha reparar uma grave injustiça, ela perdeu seus efeitos 
pela lentidão com que houve o pronunciamento do Judici-
ário. Essa lei não atende a ninguém: nem aos proDssionais 
nem às empresas e muito menos ao público. Há exemplos 
de fatos nacionais graves a demonstrar equívocos, na atu-
ação de jornalistas e dos veículos, que permanecem, até 
hoje, com a versão inicial, porque a reparação judicial veio 
tarde demais. Uma questão elementar: se a lei em vigor, 
data 1967, e se houve uma Constituição, em 1988, a nova 
ordem jurídica impôs outra legislação. O cenário, neste 
particular, é caótico, contraditório, desatualizado, ineDcaz 
para o exercício da cidadania e nocivo ao interesse público.

Sônia V. Moreira – Em relação ao rádio e à televisão, a 
situação é não diferente porque, apesar das inúmeras emendas 
feitas, nas últimas décadas, o que está em vigor, até este segun-
do semestre de 1999, é o Código Brasileiro de Radiodifusão, 
que data de 1963. Mas, quando falamos das leis que regem os 
meios de massa brasileiros, também é fundamental registrar a 
reduzida atenção dispensada a esse tema pelos pesquisadores da 
área de comunicação. De que forma essa situação afeta o ensino 
e as discussões da disciplina de Legislação e Ética?

Moacir Pereira – Pode atingir diretamente, até pela 
falta de motivação ou pelas diDculdades didáticas que os 
professores enfrentariam. Ministrar a disciplina de “Ética 
e Legislação”, com base em realidades recentes ou análise 
de conjuntura, cria interesse muito maior entre os estu-
dantes, desperta curiosidade natural. Uma lei atualizada 
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estará sendo objeto de abordagem da mídia, provocará 
debates em várias instituições, será acionada, vai gerar ju-
risprudência etc. Lecionar, na virada do milênio, com uma 
Lei de Imprensa do regime militar, já superada pela nova 
Carta, ou com um código mais do que superado pelas no-
vas tecnologias, torna-se frustrante para os docentes, até 
na hora de montarem os programas semestrais de trabalho. 
Mal comparando, “seria o mesmo que ensinar ‘Redação’ 
com máquina de datilograDa ou, então, utilizar Dlme de 16 
mm para ministrar ‘Documentários’ para a TV”. 

Sônia V. Moreira – A disparidade de renda mantém um 
grande abismo entre as classes sociais, no Brasil; mas, mesmo 
assim, o acesso a versões eletrônicas de meios de comunicação 
tradicionais cresce cada vez mais para um número maior de 
pessoas. Nesse contexto, haveria alguma forma de implantação 
de um projeto que realmente socializasse o acesso da população à 
informação? E, nesse caso, haveria diferença no funcionamento 
desses meios como canais de entretenimento e informação?

Moacir Pereira – O crescente acesso da população de 
baixa renda aos meios massivos de comunicação, particu-
larmente a televisão, pode estar relacionado diretamente a 
dois fatos: a queda na qualidade da programação das redes 
nacionais e o aumento da violência nos principais centros do 
país. A televisão é, hoje, muito mais nociva do que benéDca às 
camadas sociais mais baixas. Setores da classe média não se 
espantam mais com cenas de violência, promiscuidade social, 
banalidade do crime, impunidade, desvios gritantes de condu-
ta moral, a sexualidade vulgarizada de forma grotesca. Mas, 
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elas atuam, muitas vezes, como estimulantes ou paradig-
mas para alguns segmentos sem um mínimo de educação e 
informação. Processos para promover a informação verda-
deira, que gerasse consciência política e de cidadania, atra-
vés de meios alternativos, que se concretizariam através das 
organizações não- governamentais, movimentos populares 
de base, etc. Há grandes diferenças entre entretenimento 
e informação, e as redes nacionais têm esse fenômeno sob 
controle. Elas são explicadas pela inconstância de deter-
minadas pautas sobre temas e denúncias que ganham re-
percussão nacional, muitas vezes, transformados em pano 
de fundo na defesa de interesses inconfessáveis ou atuando 
apenas como mecanismo para segurar a audiência. Os pró-
prios veículos que costumam mostrar conteúdo de informação 
oferecem uma linha de programação que atua, na sequência, 
como antídoto à formação de consciência de cidadania.

Sônia V. Moreira – Considerando o momento que atraves-
samos, principalmente aquele que envolve a transição do sistema 
analógico para o digital, de que forma deveriam estar estrutura-
dos os cursos de Jornalismo brasileiros neste !nal de século?

Moacir Pereira – Os cursos de Jornalismo devem 
continuar atentando para a formação geral dos alunos, 
mostrando-lhes os caminhos da boa leitura, da ética, das 
complexidades do poder, de conhecimentos básicos de 
História, FilosoDa, Ciências Sociais, Ciência Política, sem 
se descuidar do novo mundo que surgiu com a informática, 
a telemática. Enfatizo a formação com noções de solida-
riedade e fraternidade, com a aDrmação de princípios, com 
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a mais profunda visão de mundo. Com esses ingredientes, 
o novo jornalista realizará melhor sua vocação, vai se reali-
zar como pessoa humana, pode compensar frustrações no 
exercício da cidadania, e estará estruturado para enfrentar 
os desaDos do meio, do mercado e da conjuntura, buscan-
do e encontrando alternativas. Como as universidades lu-
tam por verbas de custeio e muito pouco recebem para in-
vestimentos, a opção que lhes resta, na área do Jornalismo, 
é assegurar uma boa bibliograDa, professores habilitados, 
montar uma programação de permanente atualização com 
especialistas do setor e buscar a prática das modernas tec-
nologias em sistema de parcerias com empresas e organi-
zações da sociedade civil.

Sônia V. Moreira – Ou seja, o conteúdo dos cursos deve conver-
gir para uma formação ao mesmo tempo especí!ca (o campo do Jor-
nalismo) e ampla (a perspectiva humanística, cultural, política)...

Moacir Pereira – É seguir nessa direção, porque ne-
nhuma escola oferecerá um curso razoável, se tiver reda-
ção informatizada, ligada à Internet, laboratórios de áudio, 
fotográDco e de TV digitalizados, mas não apresentar um 
currículo com conteúdo universal, pluralista, humanístico 
e cultural. O exercício da proDssão de comunicador social, 
em geral, e de jornalista, em particular, envolve tanta com-
plexidade que não pode dispensar formação abrangente. 
E por quê? Por ser aquele que mais se identiDca com o 
próprio conceito de universidade. A universidade forma, 
por exemplo, um excelente proDssional de Odontologia 
que tenha habilitação técnica, preparo cientíDco e domínio 
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especíDco da atividade, sem ultrapassar os limites da His-
tória, da FilosoDa, da Ciência Política ou da Sociologia. 
Ou forma um engenheiro que domine as ciências exatas. 
Jamais um jornalista preparado para enfrentar os terríveis 
desaDos de sua proDssão. E há outra forte: a atividade jor-
nalística é a que mais exige atualização constante, que abre 
mais horizontes.
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12. John Pavlík27: O impacto das no-
vas tecnologias da informação na 

prática do Jornalismo28. 
SK&1( V1#4L&1( M+#$1#(,B

Sônia V. Moreira – Prof. Pavlík, qual é exatamente o seu 
trabalho como diretor do Center for New Media na Universi-
dade de Columbia em Nova York? 

John Pavlík – O Center for New Media faz parte do 
curso de pós-graduação em Jornalismo da Universidade de 

27. John V. Pavlík é professor de Jornalismo e diretor do Center for 
New Media, criado em 1994 como parte do curso de pós-graduação 
em Jornalismo da Universidade de Columbia em Nova York.

28. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXIII, nº1, jan./jun. 2000. p.139-150. Semestral.

29. A entrevista com o professor John Pavlík foi gravada, em outu-
bro de 1999, em Buenos Aires, durante a conferência organizada pelo 
escritório regional do Freedom Forum, que reuniu professores de Jor-
nalismo e jornalistas de vários países sul-americanos para debater o 
ensino de Jornalismo na região.
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Columbia. Por isso, a atividade principal do Centro é estu-
dar e prever o impacto dos novos meios na área especíDca 
do Jornalismo. A equipe do Centro dá aulas sobre isso, faz 
pesquisa sobre isso, fornece serviços e organiza dados para 
a indústria de comunicação, além de promover conferên-
cias sobre o impacto dos novos meios de informação. 

Sônia V. Moreira – E como pode ser de!nido esse impacto 
das novas tecnologias disponíveis para os meios, em especial na 
área de Jornalismo?

John Pavlík - Nós deDnimos new media (nova mídia) 
como a convergência entre computadores, telecomunica-
ções e os meios tradicionais de comunicação. O resultado 
dessa “mistura digital” online inclui a Internet, mas tam-
bém outras coisas, como as ferramentas para a apuração 
de notícias, todos os tipos de câmeras, as imagens remotas, 
via satélite, as formas de transmissão da informação e as 
formas de armazenamento dessas informações. A manei-
ra como indexamos a informação e as novas e fascinantes 
possibilidades de tratamento e processamento de imagem 
e áudio, os novos suportes para edição, ou seja, como po-
demos trabalhar, digitalmente, com vídeo, imagem ou som. 
Tudo isso está alterando as várias etapas de produção da 
notícia. Assim como também está mudando a forma de 
distribuição pela Internet, através dos meios que operam 
online ou transmitem vídeo e áudio pelo formato conhe-
cido como streaming media, que permite ao consumidor 
da informação receber notícias a partir de uma demanda 
própria.
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Sônia V. Moreira – Como funciona o formato streaming 
media?

John Pavlík – É basicamente a distribuição de áudio ou 
de vídeo no sistema on demand, no qual o usuário é quem 
determina a emissão. O Real Player ou o Windows Player 
da Microsoft são ferramentas que distribuem o material na 
Internet. A vantagem é que não precisa ser copiado para 
o computador, processo que toma um tempo bem maior. 
No formato streaming, são enviados pequenos pedaços de 
informação, de conteúdo, de cada vez. Pode ser uma trans-
missão ao vivo ou pode ser material gravado, o importante 
é que não há necessidade de copiar todo o arquivo.

Sônia V. Moreira – Não há dúvida de que o impacto desses 
recursos, na área do Jornalismo, é considerável, uma vez que 
altera o próprio sentido do tempo, e mesmo do alcance, de qual-
quer material disponível em formato digital.

John Pavlík – No passado, produzíamos a informação 
em um ciclo. As novas possibilidades alteram a ideia do 
deadline, por exemplo, que deixa de existir: não há um li-
mite de tempo determinado pela mídia, tudo funciona em 
tempo real. Isso muda, principalmente, a maneira como 
interagimos com o conteúdo. Estamos passando de um 
mundo que usava meios de comunicação analógicos para 
um que utiliza meios digitais. O jornal eletrônico, por 
exemplo, é uma das invenções que pode ser muito impor-
tante, nos próximos anos, porque tem uma resolução de 
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tinta de jornal, mas pode ser reutilizado. E pode incluir 
vídeo. E áudio. Tudo o que está mudando a forma de pro-
duzir a informação. Eu diria que existem quatro áreas de 
impacto para o Jornalismo: como os jornalistas fazem o seu 
trabalho, o conteúdo das notícias, a estrutura da redação e a 
produção industrial da notícia (que tornam-se globais), e as 
relações entre as empresas de comunicação e os seus públicos: 
as fontes, a audiência, os concorrentes, o governo (que regula-
menta os meios). Todas essas relações estão em transformação.

Sonia V. Moreira – E de que forma as transformações em 
andamento afetam o ensino de Jornalismo?

John Pavlík – A mesma situação se aplica ao ensino 
de Jornalismo que, também, está em mutação. A manei-
ra como ensinamos está mudando, o que ensinamos está 
mudando, a estrutura da universidade e a sala de aula estão 
mudando, a relação entre professor e estudante está mu-
dando. A própria relação entre nós, professores e pesquisa-
dores, ou a relação com as empresas de comunicação, todas 
essas relações estão sendo inGuenciadas de alguma forma 
pela nova mídia.

Sônia V. Moreira – Dentro desse contexto, o que repre-
sentou a fundação, em 1994, do Center for New Media como 
parte do curso de Jornalismo da Universidade de Columbia?

John Pavlík – Além de explorar o impacto da nova mí-
dia, na área de Jornalismo, a ideia da criação do Centro 
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também incluiu a possibilidade de colaborar na deDnição 
de padrões para a prática do Jornalismo no novo ambiente 
de mídia e, também, para ajudar a ensinar aos nossos alu-
nos como trabalhar nesse outro novo mundo. Apenas duas 
pessoas trabalham em tempo integral no Centro, mas te-
mos muitos professores, pesquisadores e proDssionais asso-
ciados. A grande maioria é de jornalistas que podem estar 
trabalhando em universidades ou em algum veículo; mas 
que, de alguma forma, têm grande interesse pelo que está 
acontecendo no campo dos novos meios de comunicação. 

Sônia V. Moreira – Existem iniciativas similares ao Cen-
tro em outras universidades dos Estados Unidos, que também 
tenham por objetivo estudar o impacto dos novos recursos de 
mídia na área especí!ca de Jornalismo?

John Pavlík – Na verdade, existem centenas de pro-
gramas voltados para o estudo dos novos meios na área de 
Comunicação e Jornalismo, mas nenhum deles apresenta 
o mesmo tipo de abordagem que temos em Columbia. No 
Center for New Media, nós combinamos, mesclamos, a 
pesquisa é desenvolvida em colaboração com especialistas 
em tecnologia e jornalistas com o ensino. Por isso, acredito 
que o nosso tipo de tratamento do assunto é único, entre 
os inúmeros centros de pesquisa que existem no país. 

Sônia V. Moreira – Nesse ponto, é importante considerar 
algumas especi!cidades das tecnologias das telecomunicações, 
que formam a base de todas as mudanças tratadas até agora. O 
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senhor ouviu vários relatos, nesta conferência promovida pelo 
Freedom Forum, sobre a situação de!ciente do ensino de Jorna-
lismo nos países da América do Sul. Ao ouvi-lo tratar da in"u-
ência da nova mídia, no cotidiano do jornalista, do público e da 
prática em sala de aula, não há como evitar uma comparação 
entre a situação nos Estados Unidos e na América Latina. Por 
exemplo: um nó importante, nessa etapa de rede!nição das for-
mas de distribuição da informação, tem sido a rede pré-existen-
te de telefonia. Nos Estados Unidos, a AT&T transformou-se 
em monopólio, ao assumir o compromisso da universalização 
dos seus serviços, realmente disponíveis a qualquer cidadão, em 
qualquer lugar do país. Essa rede básica de comunicação não foi 
constituída da mesma forma em outros países. No Brasil, por 
exemplo, o telefone foi – e de certa forma ainda é – um artigo caro 
e inacessível, em alguns lugares até recentemente, antes do advento 
da telefonia celular. No estágio atual de desenvolvimento da nova 
mídia, o telefone se mantém como o principal canal de distribuição 
de informações digitalizadas?

John Pavlík – De certo modo, a maneira como a maio-
ria das pessoas tem acesso aos novos formatos de mídia 
é através dos serviços das companhias telefônicas. Mas, 
também, existem avanços importantes no ramo da indús-
tria de TV a cabo, com o chamado cable modem, que pode 
dar acesso mais rápido à Internet de forma relativamente 
barata, transformando-se em uma alternativa competitiva 
das companhias telefônicas. Existem, também, outros ti-
pos de opções, como os serviços de transmissões diretas, 
via satélite, da DirectTV, que oferecem acesso relativa-
mente rápido à Internet, cerca de dez vezes mais rápido do 
que via modem telefônico, com capacidade de 400 Kb por 
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segundo, chamado DirectPC. E há, também, os provedo-
res de Internet com bases terrestres que oferecem servi-
ços de transmissão sem Do (wireless services), uma área que 
está acontecendo muita coisa nova. Finalmente, ainda não 
está disponível, mas logo estará, o serviço de transmissão 
de satélite em banda larga, que será global. A Televisa, do 
México, é uma das empresas que participam do projeto. 
E caso se conDrme a promessa desse serviço, que é ofere-
cer acesso barato e global à Internet, por meio do sistema 
de banda larga, via satélite, poderá ser um dos empreen-
dimentos mais signiDcativos não apenas para os Estados 
Unidos, mas também para todos os países. Será barato, 
local e acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do 
mundo, funcionando basicamente com o mesmo preço.

Sônia V. Moreira – O preço dos serviços de acesso é um dos 
pontos mais cruciais que, com certeza, irá determinar a veloci-
dade da disseminação dos novos recursos de mídia.

John Pavlík – Sim. O fato é que quanto mais universal 
for o serviço, maior valor ele terá para as pessoas. Obedece 
a um modelo econômico que faz sentido nessa situação.

Sônia V. Moreira – Qual a sua opinião sobre as críticas ao 
predomínio do inglês como o idioma “o!cial” da Internet?

John Pavlík – É verdade que o inglês é o idioma do-
minante na Internet. Mas, também, é verdade que estão em 
circulação muitas informações, de muitas culturas, em outros 
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idiomas. E a tendência é de crescimento dessa diversidade. 
Eu diria que a predominância do inglês, na Internet, já não 
é tão expressiva quanto era na metade dos anos 90. Eu, por 
exemplo, tenho na minha classe estudantes estrangeiros. 
Uma das tarefas, na minha disciplina, consiste em uma 
pesquisa a ser desenvolvida pelos estudantes, que devem 
tentar encontrar, na Internet, todas as informações que 
digam respeito a cada um deles, individualmente, e que 
esteja disponível na rede mundial. Um dos meus alunos, 
por exemplo, que é de Formosa, não usou o inglês para 
fazer o seu levantamento pessoal: trabalhou com sistemas 
de busca, endereços e páginas, cujo idioma era o chinês. Ele 
fez a pesquisa, colocou todos os links, eu apenas pude compro-
var, ver, mas não ler o conteúdo, porque não consigo decifrar 
os caracteres chineses. Por isso, acredito que apesar de ainda 
ser dominante, na Internet, uma observação contínua leva a 
crer que essa situação tende a mudar, que o inglês deixe de ser 
tão amplamente usado na rede mundial como ainda acontece 
hoje. O interessante é que existem serviços grátis de tradução 
disponíveis na Internet. No caso especíDco do Jornalismo, es-
ses programas de tradução funcionam bem com as manchetes, 
mas ainda têm muitos problemas, quando chegam ao texto 
da matéria. De qualquer maneira, a situação é bem melhor 
neste Dnal de década do que há três ou quatro anos. Como 
acredito que será ainda melhor, daqui a três ou quatro anos, 
principalmente com idiomas como o inglês, francês, italiano 
ou espanhol, que possuem o mesmo alfabeto.

Sônia V. Moreira – O senhor disse que tem, nas suas aulas, 
alunos estrangeiros. Poderia falar mais sobre as suas disciplinas, 
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que se somam às atividades como diretor do Center for New 
Media? 

John Pavlík – O programa do Centro, com certeza, é 
bem maior do que a área que trabalho nas minhas disci-
plinas, mas acho interessante falar sobre os dois cursos que 
desenhei e pelos quais sou responsável. No semestre que 
coincide com o outono, eu tenho uma disciplina que se 
chama Exploring New Media, uma sala formada por cerca 
de 30 alunos, quando a ideia inicial era de que fossem 16 
no máximo… Minha proposta é que os alunos não sejam 
exclusivamente da Escola de Jornalismo, mas que venham 
de outros campos, porque acredito que a convivência in-
terdisciplinar é valiosa. Acontece que todos os alunos da 
pós-graduação em Jornalismo se inscrevem na disciplina e 
eu termino por aumentar o número de vagas, exatamente 
para permitir a participação de estudantes de outras áreas. 
Nessa disciplina, os alunos fazem a cobertura dos novos 
meios, aprendem a fazer matérias para a nova mídia; mas, 
também, conhecem e aprendem a usar as ferramentas. O 
que faço é ajudar a traçar um “mapa” que os ajude a se 
mover no novo ambiente de mídia. No semestre que cor-
responde à primavera, sou o professor do Laboratório de 
Notícia (#e News Laboratory), uma aula interdisciplinar, 
na qual os estudantes produzem notícias, utilizando ferra-
mentas que, até então, desconheciam. Eles tentam inovar a 
maneira de redigir, de compor a notícia; tentam fazer algo 
de novo, diferente e original, usando as novas ferramen-
tas disponíveis aos jornalistas. Também é interdisciplinar, 
porque trabalho com equipes que devem ter pessoas com 
formação especíDca, seja em alta tecnologia, Jornalismo 
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ou engenharia. Assim, consigo compor equipes com, por 
exemplo, dois estudantes de Jornalismo, um de assuntos 
internacionais, dois de engenharia, um de ciência da com-
putação, um de direito e um estudante de economia e ne-
gócios. Ou posso ter um aluno de artes, de educação ou 
de medicina. Tudo depende do tipo de tarefa que a equipe 
deve cumprir. Juntos, eles podem fazer algo que não con-
seguiriam separadamente. Essa é a ideia: que o todo seja 
maior que a soma de todas as partes.

Sônia V. Moreira – Existe projeto de oferecer disciplinas 
diferentes, a cada ano, como forma de acompanhar as transfor-
mações nos diversos setores que envolvem os novos meios, ou os 
diversos conteúdos já existentes são atualizados para acompa-
nhar de perto as diversas fases da evolução tecnológica?

John Pavlík – A partir de 2000, começarei a ensinar 
uma nova disciplina, mas como parte do nosso recém-cria-
do programa de doutorado em Comunicações. É o curso de 
Telecomunicações para os Não-Engenheiros (Telecommu-
nications Course for Non-Engineers), no qual contarei com 
a ajuda de professores renomados da área de Engenharia. 
O conteúdo tratará basicamente de tecnologias, especial-
mente aquelas relacionadas às redes de telecomunicações.

Sônia V. Moreira – Considerando essas experiências e experi-
mentações acadêmicas e testemunhando o seu entusiasmo, ao tratar 
do assunto, vale perguntar o seguinte: como começou o seu interesse 
pela área das tecnologias voltadas para as comunicações?
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John Pavlík – Tudo começou há muito tempo. Meu 
avô era dono de jornal e os meus pais possuíam uma loja 
de artigos eletrônicos. Como pode ver, corre uma “tinta di-
gital” em minhas veias… De um lado, sempre tive presente 
essa tradição jornalística pelo lado do meu avô. De outro, 
um presente do meu pai, quando ainda era bem jovem – 
um aparelho de rádio com cristal de galena – exerceu um 
enorme fascínio sobre mim. Era um equipamento com 
poucos recursos, um pedaço de Do ligado a um pedaço de 
cristal, um pequeno fone de ouvido, uma espécie de botão 
que eu podia virar para mudar de estação, sem nenhum 
tipo de bateria ou outra fonte de energia. Com esse apa-
relho, eu conseguia captar o som do ar. Uma experiência 
que me impressionou, quando era criança, e que ainda 
hoje me impressiona. Esse foi o início, os fundamentos, do 
meu interesse pelo tema. Mais tarde, já na universidade, 
interessei-me pela área de comunicação e, mais especiDca-
mente, por Jornalismo. Decidi, então, que gostaria de estu-
dar esse campo, mas de uma forma que pudesse comparti-
lhar minhas pesquisas com outras pessoas, colaborar com 
pessoas de outras áreas, outras disciplinas. Passei, então, a 
trabalhar junto com engenheiros, especialistas em ciências 
da computação, educadores, proDssionais da área de negó-
cios e, de uma maneira bem mais próxima, com jornalistas. 
Apesar de nunca ter trabalhado em tempo integral como 
jornalista, produzo textos jornalísticos o tempo todo. Mi-
nha forma de trabalhar no Jornalismo sempre foi como 
um colaborador. A minha experiência com a APB News, 
por exemplo, é uma forma de fazer com que a nossa pro-
dução sobre a nova mídia, minhas pesquisas e as aulas na 
universidade circulem, saiam da torre de marDm e entrem 
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no mundo real. Esse tipo de experiência permite que não 
nos divorciemos do mundo real.

Sônia V. Moreira – O senhor pode dar um exemplo desse 
tipo de trabalho que consegue desenvolver na universidade?

John Pavlík – Vou citar, como exemplo, um projeto que 
desenvolvi, no primeiro semestre de 1999, com os meus 
alunos do Laboratório de Notícias. Um grupo interdis-
ciplinar cobriu para a APB News um acontecimento que 
mobilizou Nova York, naquele período, que foi a ação de 
um grupo de policiais disfarçados contra um cidadão da 
Nova Guiné. Os policiais, que tinham como missão pren-
der um suspeito de estupro, detiveram esse rapaz, quando 
ele saía da sua casa porque, de certa forma, ele se encaixava 
no perDl do homem que estava sendo procurado. Quando 
ele tentou tirar a sua carteira para mostrar a sua identi-
dade, os policiais pensaram que ele ia sacar uma arma e 
atiraram nele: foram 41 tiros, dos quais 19 acertaram o 
rapaz. Desses 19 tiros, alguns entraram pela sola dos pés, 
um sinal de que ele já estava no chão, morto, e que os po-
liciais continuaram atirando. Foi um caso que provocou 
grande controvérsia na imprensa. Os alunos, destacados 
para cobrir o assunto, foram até o local, onde tudo acon-
teceu, equipados com uma câmera que cobre um ângulo 
de 360 graus e fotografaram o cenário do crime. Depois, 
foram ao prédio de onde a vítima estava saindo e Dzeram 
a mesma coisa, de maneira que, qualquer pessoa pudesse 
ter uma visão de vários ângulos, do que estava em volta. 
Como o incidente aconteceu no Bronx, ajudava a reforçar 



!B!

P+23/10(% .( 0+&J;&';#( 42+5(21-(&'$ (!BBC-,==8)

uma imagem negativa do bairro, um lugar onde ninguém 
costuma passear. Mas, com uma câmera de 360 graus de 
visão, os alunos resolveram andar pelas ruas próximas, e o 
que se viu foi uma paisagem urbana normal, que podia ser 
de um bairro de classe média, com casas de tijolos verme-
lhos bem conservados, sem sinais de violência ou de deca-
dência, como poderia se supor pelo contexto em que toda a 
história aconteceu. As imagens registradas pela câmera D-
zeram com que as pessoas começassem a pensar que aquilo 
poderia ter acontecido no seu bairro, ajudou a entender o 
contexto de toda a situação, acrescentou dados que, muitas 
vezes, não estão presentes em uma cobertura jornalística 
rotineira. Foi um tipo de trabalho em que o público não 
estava, exatamente, vendo a cena através de uma janela que 
é, digamos, a forma como a mídia tradicional faz a cober-
tura. Em vez disso, o espectador, o leitor, coloca-se dentro 
da cena, experimenta a sensação de estar no local, dá ao 
consumidor a possibilidade da informação, a partir de um 
ponto de vista, de uma observação, diferente.

Sônia V. Moreira – A partir de experiências como essa, 
como o senhor acredita que se dará a utilização dos novos recur-
sos pelos pro!ssionais e pelos meios de comunicação?

John Pavlík – Tudo está em desenvolvimento, de uma 
forma ainda bastante lenta. Existem muitas incertezas, 
muitos proDssionais ainda se mantêm céticos quanto às 
possibilidades que surgem e, também, há certo medo de 
que os novos recursos ameacem a forma de fazer Jorna-
lismo. Existe, na verdade, uma combinação de fatores que 
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não condizem com os valores potenciais das novas ferra-
mentas. O que estou tentando é aumentar o grupo dos 
jornalistas com os quais trabalho e que pertencem a em-
presas de comunicação diferentes. Iniciamos, recentemen-
te, um trabalho de colaboração também com a CBS News. 
Acredito que a solução seja trabalhar uma matéria de cada 
vez, com cada empresa separadamente, para tentar mostrar 
que podemos atuar de modo efetivo e responsável com as 
novas ferramentas colocadas à disposição dos jornalistas, 
colaborando para um novo tipo de Jornalismo, quem sabe 
com mais conteúdo. Ainda que para isso tenha que vencer 
a resistência de muitos proDssionais da imprensa, que são 
absolutamente céticos quanto às vantagens das novas tec-
nologias para a atividade jornalística. Muitos, por exemplo, 
acreditam que o único lugar onde o verdadeiro e bom Jor-
nalismo pode acontecer é nos jornais impressos. A palavra 
impressa é fundamental.

Não que exista pesquisa sobre isso ou levantamentos que 
indiquem qualquer coisa nesse sentido. É uma posição assu-
mida a partir de experiências pessoais. Assim, quando alguma 
coisa nova falha, a tendência é logo generalizar e dizer que não 
vai funcionar. Não digo que não seja legítimo questionar as 
novidades, mas gosto muito do que um proDssional renoma-
do, certa vez, disse: “eu posso escrever mais rápido do que al-
guém que escreva melhor, mas também posso escrever melhor 
do que alguém que escreva mais rápido”. Isso tem um lado de 
verdade, quando se trata da nova mídia, que demanda outra 
velocidade. Mas, voltar no tempo não é uma opção, não temos 
uma máquina do tempo que pode nos levar de volta para uma 
um mundo mais simples, em que não existiam coisas como 
computadores ou telecomunicações. 
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Sônia V. Moreira – Quando tratamos dos novos recur-
sos tecnológicos e da sua aplicação à atividade jornalística, um 
ponto que incomoda os pro!ssionais e o público é a aparente 
facilidade de manipulação da informação no ambiente digital. 
Essa é uma questão bastante séria, não?

John Pavlík – A esse respeito há um exemplo que eu 
gosto muito. No primeiro semestre de 1999, uma mensa-
gem colocada no Yahoo informava que uma empresa ame-
ricana de tecnologia estava prestes a ser absorvida por um 
grupo. A referência era um endereço de localização na rede 
(URL) que levava a crer que se tratava de uma informação 
fornecida pela Bloomberg. Como sabemos, a perspectiva 
de compra ou fusão de uma companhia signiDca que o va-
lor das suas ações pode subir no mercado. Como resultado 
da circulação dessa notícia, na Internet, muitas pessoas co-
meçaram a comprar ações da empresa, que se valorizaram 
bastante. Horas depois de a informação começar a circular, 
entretanto, veio o desmentido oDcial: a notícia não era ver-
dadeira e, no Dm do dia, as ações da empresa voltaram ao 
preço normal. Não foi nenhum desastre, mas foi um boato 
que poderia ter prejudicado muita gente. Pois bem: um site 
Dnanceiro chamado Raging Bull, que possui um serviço 
bastante ativo de atualização de mensagens e informações 
econômicas e de negócios – tem entre os seus cerca de dez 
mil membros muitos jornalistas –, levou cerca de quatro 
minutos para descobrir que a notícia não passava de um 
boato. Um dos colaboradores do site notou que o endereço 
fornecido como fonte não correspondia ao endereço real da 
Blooomberg e, nos minutos seguintes, enviou mensagens aler-
tando sobre a informação falsa. Os sites jornalísticos, porém, 
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levaram horas para descobrir que a notícia não procedia. 
Cabe, então, uma pergunta: o que o serviço de informações 
Dnanceiras fez foi Jornalismo? Do ponto de visto do con-
sumidor, essa é a função do Jornalismo: informar, checar as 
informações, divulgar, interpretar, analisar e contextualizar 
os fatos. Ou, então, não é Jornalismo o que fazemos. Penso 
que, até alguns anos atrás, as funções do Jornalismo coin-
cidiam com as atividades do Jornalismo, eram praticamen-
te a mesma coisa. Não acredito que esse seja mais o caso. 
Existe uma crescente diferença entre as funções e as ati-
vidades. Hoje, muitas funções do Jornalismo estão sendo 
desempenhadas por não-jornalistas. Como essas funções 
e atividades podem ser reconectadas? Elas devem funcio-
nar assim? O que os professores de Jornalismo pensam ou 
estudam sobre isso? O que estou dizendo é umarealidade, 
não é uma projeção. 

Sônia V. Moreira – O papel do jornalista está mudando. 
A situação exige que o pro!ssional aprenda a trabalhar de ou-
tras formas.

John Pavlík – Exatamente. Antes de mais nada, os jor-
nalistas terão que aumentar os seus padrões, ser melhores 
do que são agora, para que as pessoas tenham interesse 
naquilo que produzem. As funções do Jornalismo são mais 
importantes do que nunca, porque vivemos em um ocea-
no de informações, estamos soterrados por informações. 
Precisamos de alguém que colabore para a construção do 
sentido das coisas (sense maker). Acredito que as funções 
do Jornalismo devem se afastar do sistema breaking news, 
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de valorização da rapidez na transmissão da notícia, e ca-
minhar em direção à análise da informação. Nesse caso, o 
jornalista contribui para construir o sentido dos aconteci-
mentos, situando-os dentro de contextos mais amplos. O 
jornalista precisa ter ampliado esse papel, como aquele que 
colabora para a construção do sentido das situações, e redu-
zir o tempo que gasta na competição em ser o mais rápido, 
mesmo porque para isso não é necessário um grau elevado 
de inteligência. Defendo que os jornalistas comecem a evo-
luir para o nível de colaboradores na construção do sentido 
dos acontecimentos, o que exige muito mais inteligência.
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13. Jesús Martín-Barbero30: 
Comunicação e mediações culturais31

C2(;.1( B(#0$2+%

Claudia Barcellos – Qual é o compromisso intelectual que 
o senhor tem com a identidade e com os estudos da comunicação 
e da cultura na América Latina?

Martín-Barbero – Minha aproximação com o estudo 
da Comunicação se produziu depois de viver cinco anos 
na Colômbia. Quando voltei, depois de fazer o doutorado 
em DlosoDa em Paris, entrei no campo da Comunicação, 
por certo interesse, pois eu já havia trabalhado com ela na 
minha tese de doutorado...

30. Jesús Martín-Barbero, pesquisador e professor espanhol, reside na 
Colômbia desde 1963. Entre os seus livros publicados, o de maior 
repercussão foi Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia 
(Ed. UFRJ, 1997).

31. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXIII, nº1, jan./jun. 2000. p.151-163. Semestral.
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Mas, sobretudo, porque estava e estou convencido de 
que é uma área estratégica, não só para a dominação da 
América Latina, para o imperialismo cultural, como, na 
minha concepção, para um terreno estratégico de eman-
cipação, de liberação. Minha aproximação foi sempre pro-
blemática, porque eu não vinha da proDssão de comunica-
dor. Não era jornalista, não era publicitário, nem vinha de 
nenhuma faculdade de Comunicação. Eu havia feito uma 
tese de doutorado sobre o pensamento latino-americano, 
que foi muito polêmica, porque eu citava, na mesma página, 
grandes Dlósofos europeus e novelistas latino-americanos.

Eu diria que, de alguma maneira, entrar no campo da 
Comunicação me permitiu ter uma projeção latino-ame-
ricana, que eu já tinha na minha cabeça, e que pude vivê-la 
rapidamente. Quando comecei a fazer pequenas investi-
gações, não foram sobre os meios. Comecei investigações 
sobre como as pessoas se comunicam numa feira de bairro, 
a diferença de como se comunicavam num supermercado, 
como se comunicavam num cemitério mais popular e num 
cemitério com jardins. Eu estava ensinando, como profes-
sor, para meus alunos, autores importantes desse tempo, 
como Umberto Eco, Roland Barthes... 

Mas, eu sempre parti do ponto que a comunicação não 
era, apenas, os meios e que, para a América Latina, era 
muito mais importante estudar o que acontecia na igreja 
aos domingos, nos salões de baile, nos bares, no estádio de 
futebol. Ali, estava realmente a comunicação das pessoas. 
Não podíamos entender o que o povo fazia com o que 
ouvia nas rádios, com o que via na televisão, se não en-
tendíamos a rede de comunicação cotidiana. De alguma 
maneira, isso resultou numa coisa nova, e logo comecei a 
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viajar pela América Latina e sentir, cada vez mais, que não 
era espanhol e nem colombiano, era latino-americano.

Claudia Barcellos – O senhor muda o foco dos estudos co-
municacionais justamente dos meios – porque grande parte da 
pesquisa de comunicação inicia sobre os meios especi!camente 
– para as mediações. Eu gostaria que o senhor explicasse no que 
consiste esse conceito inovador que o senhor traz, o conceito da 
mediação cultural.

Martín-Barbero – Para mim, vendo o que eu via, na 
América Latina, na Colômbia principalmente, era impos-
sível entender a verdadeira importância que os meios ti-
nham na vida das pessoas, se não estudávamos a vida des-
sas pessoas. Eu, desde o começo, por intuição, opus-me à 
visão hegemônica, norte-americana, de estudar os efeitos 
dos meios. Eu não negava a importância dos meios, mas 
dizia que era impossível entender a importância, a inGu-
ência nas pessoas, se não estudássemos como as pessoas se 
relacionavam com os meios. O que eu comecei a chamar 
de mediações eram aqueles espaços, aquelas formas de co-
municação que estavam entre a pessoa que ouvia o rádio 
e o que era dito no rádio. Não havia, exclusivamente, um 
indivíduo ilhado sobre o qual incidia o impacto do meio, 
que era a visão norte-americana. Tínhamos que deixar as 
crianças ilhadas, na frente da televisão, e ver como rea-
giam. Essa é a visão de Pavlov, do estímulo-resposta. Me-
diação signiDcava que, entre estímulo e resposta, há um 
espesso espaço de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo 
o que conDgura a cultura cotidiana. Era essa espessura da 
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cultura cotidiana que, para mim, na América Latina, era 
muito rica. Eu aprendi rápido que, certamente, nos Esta-
dos Unidos, é possível que os meios tenham um impacto 
muito forte na vida das pessoas, porque muitas das formas 
comunitárias de solidariedade, de convivência, que ainda 
existem, na América Latina, nos Estados Unidos já não 
existem, ou não existiram nunca, não sei. É certo que há 
gente que se desespera, quando um personagem, de uma 
tira cômica, desaparece; gente que se suicida, porque não 
pode viver sem esse personagem. Eu entendo isso nos Es-
tados Unidos. Mas, na América Latina, acho que ninguém 
se suicida porque o personagem de uma tira cômica desa-
parece. Nesse sentido, o que eu estava aDrmando, desde o 
começo, era isto: a vida festiva, lúdica, familiar, religiosa, 
que é muito densa na América Latina. Então, tentar medir 
a importância dos meios em si mesmos, sem levar em con-
ta toda essa bagagem de mundo, da vida, da gente, é estar 
falsiDcando a vida para que caiba no modelo dos estudos 
dos meios. Eu nunca neguei a importância dos meios, mas 
essa importância tem que ser pensada. Eu escrevi, poste-
riormente, por entender e para explicar que os meios in-
Guem, mas conforme o que as pessoas esperam deles, con-
forme o que elas pedem aos meios. Eu tenho um exemplo 
bem claro: uma coisa é o intelectual que não tem televisão, 
senão num móvel, guardada, e a liga para assistir a um pro-
grama de ópera ou uma hora de teatro de Shakespeare, da 
BBC de Londres e, depois, a guarda. Outra coisa é a dona 
de casa que liga a televisão, desde que se levanta até a hora 
em que se deita, e a televisão é, ao mesmo tempo, televisão 
e rádio, porque muita coisa ela está escutando, não está 
vendo. Esse é o sucesso da telenovela, sobretudo da novela 
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mexicana, porque a telenovela mexicana ou venezuelana, a 
maioria das pessoas não vê, apenas ouve. As pessoas con-
tam um personagem ao outro. Então, a gente pode estar 
assistindo a uma telenovela sem estar olhando, só ouvindo. 
Como posso dizer que a televisão tem a mesma inGuência 
para este intelectual e para esta dona de casa? É impossí-
vel! Então, para falar da inGuência, tenho que estudar os 
modos de relação das pessoas com o meio, e esse modo de 
relação tem muito a ver com o grau de educação escolar, se 
em casa há uma vida familiar intensa ou não. Por exemplo, 
a Igreja Católica estava pondo a culpa na televisão porque 
a família estava se desagregando. Eu Dz várias pequenas 
investigações em Cali, onde eu vivi 20 anos, e sempre en-
contrávamos o seguinte dado: quando em uma família há 
conGitos e eles não querem falar entre si, a televisão ser-
via de desculpa para não falar. Mas, quando as pessoas se 
amam e têm uma vida intensa, e respeitam as opiniões de 
todos seus membros, a televisão fortalecia o debate fami-
liar. É mentira que a televisão faça isso ou aquilo, depende 
de para que as pessoas estão ali. Onde o casal não tem o 
que dizer, porque não se ama e é uma comédia, a televisão 
serve pelo menos para que não arranquem os cabelos.

Claudia Barcellos – A recepção dos conteúdos dos meios de 
comunicação, inclusive essa recepção que nossos ouvintes fazem, 
agora, no momento do nosso diálogo, é individual, isto é, cada 
um recebe de um modo diverso?

Martín-Barbero – Há uma história pessoal, mas muito 
daquilo que escutamos, nossos gostos, nossas concepções 
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do mundo, não são individuais, são coletivos. Tem a ver 
com a classe social, com grupo familiar, tem a ver com a 
região da qual procede ou onde vive, elementos raciais, ele-
mentos étnicos, idade. Os jovens não ouvem rádio como 
ouvem os adultos. Eu penso que há uma maneira individu-
al, mas essa maneira individual está impregnada, moldada, 
por uma série de dimensões culturais, que são coletivas.

Claudia Barcellos – De que modo os meios de comuni-
cação podem servir à transformação social ou à manutenção 
da situação como ela está, com as imensas desigualdades sociais 
existentes, por exemplo, em toda América Latina?

Martín-Barbero – Como dizia, vou aplicar minha pró-
pria teoria: eu não acredito que os meios tenham uma grande 
inGuência para mudar costumes, para mudar juízos. Há coi-
sas que toda vida social está reproduzindo continuamente.

Um meio ilhado, levado ao contrário do que conDgu-
ra a ideologia dominante, à concepção hegemônica, aos 
costumes da maioria, sua capacidade de incidir é muito 
pequena. Para mim, existem dois planos: o dos meios co-
merciais, que ajudaram a mudar certos comportamentos. 
Por exemplo, o rádio, na Colômbia, ajudou no controle de 
natalidade. Em um dos países mais católicos, com uma das 
igrejas mais reacionárias, mas beatas, menos modernas, 
contra tudo isso, a Colômbia é um dos países que teve um 
maior controle de natalidade na América Latina. Isso foi, 
em grande parte, por programas de televisão, que mostra-
vam que o casal não tinha porque ter todos os Dlhos que 
Deus mandasse, que isso era uma opção de cada um. Eu 
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diria que, muitos costumes, por exemplo a legitimação do 
divórcio (houve questões fortes que num período de tem-
po), o rádio e a televisão, sobretudo, que são os que real-
mente inGuem sobre a maioria que lê pouco, ajudaram a 
modernizar o país e a mudar certos costumes atávicos. Eu 
diria que mesmo com todos os estereótipos que existem, 
os meios ajudaram, ao menos nos últimos anos, e pelos ti-
pos de programas. Eu diria que há certos planos, nos quais 
os meios comerciais estão limitados, condicionados, por 
uma coisa tão respeitável, um bom negócio, que qualquer 
mudança que ponha em perigo o negócio, essa mudança 
não passará pelo meio, passará de uma maneira totalmente 
neutra, neutralizada, deformada. Há outro fenômeno, que 
acredito que, neste momento, seja importantíssimo, que 
tem a ver com estarmos vivendo, lentamente, uma rein-
venção da democracia. Continuaremos precisando de par-
tidos políticos, hoje em dia, está surgindo uma consciência 
cidadã, que está possibilitando solidariedade, que está pos-
sibilitando associações, agrupamentos de múltiplos tipos, 
que estão desempenhando um papel muito importante, os 
meios comunitários, os meios locais. A Colômbia tem uma 
rede de emissoras de rádio, locais, comunitárias, populares, 
como você quiser chamar, esplêndida, dentro das cidades, 
em pequenos povoados. Inclusive, há um projeto do Mi-
nistério de Cultura sobre essa rede. Hoje, eu diria que não 
se pode pensar na transformação do país, sem pensar nes-
sas novas formas de transformação política. São políticas, 
embora não tenham a inscrição ideológica de um partido, 
porque justamente o questionamento de um partido é in-
capaz de perceber o que maioria do povo está passando. 
Eu estou falando da Colômbia.
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Claudia Barcellos – O senhor poderia falar sobre como a 
comunicação que se convenciona chamar comunicação de massa 
é vista, hoje, diante da importância fundamental que adquire 
nesse !nal de século? A comunicação se origina na cultura?

Martín-Barbero – Acredito que a mudança começou 
com a produção de cultura, assim como eu, que comecei 
aDrmando o lugar dos meios, nos estudos dos processos 
de comunicação, de uma forma que os meios não fossem 
o ator da comunicação, mas sim um dos atores, muito im-
portantes, mas que estavam entrelaçados a outros atores 
também importantes. De algum modo, tivemos que mu-
dar um pouco a noção de comunicação, para não falar 
unicamente da transmissão de informação, para entender 
que comunicação era uma missa, um grupo aos domingos 
numa igreja. Mesmo que não haja emissor, receptor, canal. 
Em um casal se beijando há uma profunda comunicação 
e ninguém está conversando. Num baile, as pessoas se co-
municam através do corpo. Então, teve que se mudar a 
noção de comunicação para poder mostrar um pouco nos-
sa realidade latino-americana, não só em meio à miséria 
social; mas, também, em meio à riqueza da vida. É aí que 
aparece a riqueza cultural. ADrmamos que cultura não é 
apenas o que a sociologia chama de cultura, que são aque-
las atividades, aquelas práticas, aqueles produtos que per-
tencem às belas artes e às belas letras, à literatura. Há uma 
concepção antropológica de cultura que está ligada às suas 
crenças, aos valores que orientam sua vida, à maneira como 
é expressa sua memória, os relatos de sua vida, suas narra-
ções e também a música, atividades como bordar, pintar, 
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ou seja, alargamos o conceito de cultura. Pensar naquela 
noção que servia para chamar o povo de inculto, como se 
não ter a mesma cultura da elite fosse não ter cultura. En-
tão, começamos a dizer que há culturas diversas, são diver-
sas por causa das regiões, por causa da história, por causa 
das idades, dos gêneros, no homem e na mulher, porque 
há uma diferença cultural muito grande que determinou 
que a mulher se dedicasse a uma coisa e o homem a ou-
tras. Isso é cultura, seja bom ou mau. Com uma noção de 
cultura diferente, começamos a entender que, se era cultu-
ra que estava dentro da vida cotidiana, cultura não era só 
quando eu ia ao cinema ou ao teatro, mas também quando 
eu convivo, ou estou reproduzindo os costumes do meu 
avô, ou estou rompendo com esses mesmos costumes. A 
juventude está vivendo uma ruptura cultural grande hoje 
em dia. Os adolescentes vivem uma ruptura generalizada, 
quem sabe uma das maiores da História e, não dá para en-
tender essa ruptura, sem a presença dos meios, a presença 
da publicidade, sem a presença das novas tecnologias. Para 
mim, o mais importante é compreender que, hoje em dia, 
não somente aparecem novos aparelhos – porque quando 
surge uma nova tecnologia como o computador, Internet, 
vídeo-games, satélite, tudo que está aparecendo – não são só 
aparelhos, são novas linguagens, novas formas de perceber, 
novas sensibilidades, novas formas de perceber o espaço, o 
tempo, a proximidade, as distâncias. Muita gente, de peque-
nas cidades, sente-se mais próxima, hoje, do apresentador 
de televisão do que do seu vizinho, pois existe outro modo 
de estar com o apresentador, que não é pela presença física. 

Começamos a entender que, se olharmos a cultura a par-
tir da vida cotidiana, que mistura tudo, o cinema, a dança, 
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a música, está tudo junto, então, eu entendo que existem 
determinadas tecnologias, determinados meios, que estão 
transformando a sensibilidade e os modos de expressão 
e, assim, passamos a um outro nível de cultura. Estamos 
falando de cultura, não em termos de cultura de elite ou 
cultura popular, estamos falando de mutações culturais. 
Eu acredito que o mundo, ocidental pelo menos, está vi-
vendo uma mutação cultural e que as novas tecnologias 
têm um papel muito importante. Temos que entender essa 
questão profundamente, não usarmos só termos otimistas, 
achando que isso vai ser a salvação do mundo e que nossos 
problemas econômicos e sociais vão ser resolvidos pelos 
computadores. Mas, também, sem a visão negativa, que 
estamos a ponto de ser destruídos por Frankenstein, “ago-
ra o monstro acaba conosco”. Isto é importante: falar de 
meios de comunicação, falar de mídias eletrônicas, tem a 
ver com algo importante, essas tecnologias estão trazendo 
mudanças de sensibilidade na estrutura de produção. Essa 
é a mudança. Viemos de uma sociedade industrial, em que 
a máquina era muito importante, mas a mão de obra era 
tão ou mais importante. Hoje em dia, as transformações 
tecnológicas da fábrica, da organização do trabalho, da 
distribuição dos produtos, nos mostram uma transforma-
ção brutal. O mais valioso não é a força dos músculos, e 
sim o conhecimento e a capacidade de transmitir essas no-
vas linguagens. Isso aparece no meu trabalho. Atualmente, 
eu estou juntando, cada vez mais, não só comunicação e 
cultura, mas educação. É fundamental pensar a reação da 
educação com as transformações na formas de se comu-
nicar, com as transformações na sensibilidade dos jovens. 
Eu, hoje, vejo um drama, porque o sistema de educação, na 
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América Latina, dá as costas ao que está acontecendo em 
relação às novas sensibilidades.

Claudia Barcellos – O senhor poderia dar um exemplo?

Martín-Barbero – Eu explico: hoje em dia, uma escola 
acha que é moderna se tem um computador, se tem vide-
ocassete, porém, não sabe o que fazer com isso, não enten-
de que a nova cultura não vem desses aparelhos, vem das 
crianças, dos adolescentes. Não entende sequer que o com-
putador possibilitaria um novo aprendizado, que não pode 
ser ensinado com o livro. Precisamos do livro, sobretudo, 
para que as pessoas saibam ler criticamente, analiticamen-
te, porque sem isso não poderão usar as novas tecnologias. 
O que quero dizer é que nossas escolas são tão tolas que 
não entenderam que existem muitos jogos para computa-
dores que poderiam ajudar, enormemente, na aquisição de 
destrezas lógicas, matemáticas. Por que digo isso? Porque 
usam o computador para passar os trabalhos a limpo, só 
para digitar, não usam para pensar, para analisar essas no-
vas linguagens, que têm a ver com novos modos de conhe-
cimento. Então, aqui, as coisas são mais complexas, porque 
entra a questão do sistema educativo, que não leva em con-
ta os meios, e os usa de uma maneira instrumental, usamos 
a televisão para ilustrar o que disse o professor. A verdade 
está no texto escrito, a verdade está no que o professor dis-
se. Outra etapa da importância cultural dos meios e dessas 
novas tecnologias é politicamente estratégica.
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Claudia Barcellos – O que o senhor pensa a respeito das 
políticas culturais que são praticadas hoje na América Latina?

Martín-Barbero – Neste momento, eu estou traba-
lhando com duas organizações internacionais em vários 
projetos de políticas, como repensar as políticas culturais 
na América Latina. Um com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o BID, e outro com a Sociedade Ge-
ral de Autores da Espanha. O primeiro embrião é que as 
políticas culturais se estenderam pouco, estão unicamente 
relacionadas com a alta cultura, exceto o cinema, porque o 
cinema já era considerado arte, mas a televisão não, o rádio 
não. Não havia políticas culturais de rádio nem de tele-
visão. Estamos em uma etapa de entender que deixar os 
meios de massa com a culpa pelo ócio do povo é muita ir-
responsabilidade. A maioria das pessoas, nos países em que 
foram feitas pesquisas sobre consumo cultural, dedica uma 
quantidade de horas, inclusive na classe burguesa, rica, a 
quantidade de tempo dedicada a revistas, rádio, televisão, 
computadores, jogos, é maior do que nunca. O que o Es-
tado pode pretender, agindo como se isso não pertences-
se ao Estado, pertencesse ao mercado? Estamos diante de 
um problema grave, um problema nacional, um problema 
de cada país, pois o que está acontecendo é uma degrada-
ção dos meios. Quer dizer, a maior competência técnica 
apregoada pelo mercado, pelo privado, não está trazendo 
maior diversidade de oferta, traz um barateamento do que 
se produz, traz produtos mais baratos, mais superDciais, 
menos inovações audiovisuais. A Europa, que tinha uma 
tradição, sobretudo em televisão, cinema públicos, o que é 
a televisão, hoje, na Europa? É de chorar, na maioria dos 
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países, incluída a própria Inglaterra, que tinha uma histó-
ria de televisão cultural séria.

Claudia Barcellos – Como a história da BBC?

Martín-Barbero – Como a BBC, que cunhou essa 
ideia inglesa de cultura comum, que rompia com a opo-
sição da cultura popular, uma cultura que representava o 
gosto da maioria. Aqui, estamos diante de um processo de 
degradação cultural dos meios de massa e o melhor que é 
produzido não chega às pessoas que não têm dinheiro para 
pagar televisão por assinatura, televisão a cabo. Temos, na 
Colômbia, tevê pública e privada que, cada vez mais, é pior, 
era muito melhor anos atrás, e um grupo de gente que 
cresceu, nos últimos anos, mas que continua sendo mino-
ria, que tem uma parabólica ou tevê a cabo. Estamos afun-
dando a divisão social, porque quem tem dinheiro assiste 
aos programas que lhes interessam dos 114 canais da Di-
rect TV ou Sky, e os outros têm que ver, todo dia, a mesma 
coisa, cada vez mais desastrosa. Então, por outro lado, há 
um problema sério, que é o que eu estou trabalhando com 
essas organizações. Como fazer para que o que se escreve 
em uns países possa chegar aos outros, para que o cinema 
possa chegar? Na América Latina, não podemos nem ler as 
revistas, nem ver o cinema e, na televisão, só há as novelas. 
Eu dediquei muitos anos estudando as novelas e fui um 
dos primeiros, na América Latina, a falar da importância 
cultural da novela. Meus companheiros, professores, Dca-
ram loucos, disseram que eu estava louco. “A importância 
cultural dessa basóDa que era a telenovela!”. No entanto, eu 
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estou escandalizado que o único produto cultural que pas-
se de um país para outro seja a telenovela. Existem muitos 
outros programas que deveriam estar, ao menos, nas emis-
soras públicas, culturais, deveriam estar passando essas 
produções de outros países. Há outra coisa fundamental: a 
integração latino-americana será cultural de maneira séria 
ou não será nem comercial, porque há um desconhecimen-
to muito grande. É um escândalo que os jornais, na Co-
lômbia, sejam muito, muito piores, que os da CNN, coisas 
que eu descubro que estão acontecendo na Guatemala, na 
Bolívia, através da CNN, às vezes, até com certa dignida-
de, com seus estereótipos, com o que você quiser, mas há 
um mínimo de informação. Enquanto em nossos jornais 
isso não existe, a não ser quando ocorre um terremoto, um 
massacre. Senão, um país latino-americano não existe para 
o outro. Eu acho que, aqui, existe um jogo entre a política 
cultural de integração latino-americana, sem a qual estes 
países não têm futuro como países, se não se integrarem. 
Eu digo que é fundamental que os Estados comecem a 
pensar em alianças estratégicas com empresas da América 
Latina. A visão que temos, hoje, é que a possibilidade de 
que tenhamos meios próprios latino-americanos, redes pró-
prias latino-americanas, que permitam apresentar o melhor 
da produção de cinema, o melhor da produção de televi-
são, vai acontecer na medida em que se formem alianças 
com produtoras independentes, com o terceiro setor, com 
fundações, ONGs, que têm muito o que dizer sobre isso e 
que estão fazendo muitas coisas também. Na Colômbia, há 
mais ou menos 500 canais de televisão que são clandestinos 
e que são das pessoas, nos pequenos povoados, nos bairros, 
das cidades, são transmitidos por satélite, ignoram o direito 
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de propriedade, nesse caso, com muita razão, porque os 
Estados não possibilitam isso. Eu acho que, aqui, existe 
um grande desaDo para as políticas culturais de comu-
nicação, porque não vão fazer política dos meios, não é 
mais possível, porque a globalização não deixa, mas há um 
mínimo de alianças entre Estados e empresas para criar 
um mercado áudio-visual latino-americano. Por que eu 
só posso ver o cinema brasileiro que recebe prêmios nos 
EUA, cuja circulação é feita por uma distribuidora norte-
-americana? Como é possível que a América Latina não 
possa ter suas próprias distribuidoras? Não estou dizendo 
que sejam criadas pelo Estado, mas que o Estado saiba 
fazer alianças estratégicas, como fazem as empresas pri-
vadas. Fazer alianças com os Estados, com as ONGs, com 
as organizações independentes. Na Colômbia, o pouco 
cinema a que assistimos que não é norte-americano vem 
de duas pequenas distribuidoras independentes. São duas 
ONGs que trazem Dlmes da França, do Irã, que assistimos 
em pequenas salas. Isso poderia ser feito de outro modo, 
para que realmente tivéssemos integração cultural com as 
possibilidades que a América Latina tem e que estão sen-
do completamente destruídas, em grande parte, por puro 
interesse comercial.

Claudia Barcellos – Professor Jesús Martín-Barbero, o se-
nhor veio ao Brasil, desta vez, para seminários na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo. Quais foram os temas abordados?

Martín-Barbero – Eu estive, também, em outra ins-
tituição, uma organização latino-americana, em que há 
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formação cultural de líderes de pastorais cristãs e de ou-
tras religiões, onde ministrei um seminário sobre como 
entender as mudanças culturais. Na PUC, participei de 
seminários em três tardes, sobre o que eu falava, agora, no 
Dnal: as transformações no campo do saber e do conheci-
mento. Enfoquei as mudanças em relação aos territórios, 
ao local, ao urbano, ao global. Também falei sobre as tec-
nologias no seu entorno, na sua descentralização, tanto no 
conhecimento, no saber, quanto nos territórios. Na USP, 
Dz conferência sobre como entender porque os meios se 
tornaram muito mais importantes, sobretudo, com as no-
vas tecnologias, e entender a relação deles com as media-
ções, hoje em dia, e com as novas mediações que estão sur-
gindo. Neste momento, não se pode entender as mudanças 
e as maneiras como os meios estão introduzindo pautas 
de novas condutas, sem entender as mudanças que estão 
acontecendo nas instituições: as formas de socialização, a 
sociabilidade na família, até as turmas de adolescentes, de 
jovens, as provações da escola, as provações da família, sem 
entender as transformações que passam pelo que chamam, 
na antropologia, de rituais. Por exemplo, como a comida 
já não é mais um ritual celebrado pela família patriarcal – 
e tem gente que põe a culpa no McDonald’s, que estaria 
acabando com a nossa cozinha brasileira ou nossa cozinha 
colombiana. Mentira. São mudanças de longa data, que 
mudaram as relações dos casais, dos pais com os Dlhos, a 
jornada de trabalho, o número de mulheres que trabalham 
fora de casa. Quando um homem e uma mulher retornam, 
depois de oito horas de trabalho e, possivelmente, com 
uma hora e meia de trânsito, de ônibus, não têm vontade 
de comemorar nada. Isso já deixou de ser uma comemo-
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ração, a comida é outra coisa, quando tem um aniversário 
ou, no Dm de semana, isso é diferente. Durante a semana, 
foram produzidas mudanças profundas nos rituais cotidia-
nos do lar, da comida. Esse foi o tema abordado. 

Cláudia Barcellos – Também aconteceu o lançamento de 
um livro sobre o senhor.

Martín-Barbero – O livro lançado é resultado de um 
seminário organizado por José Marques de Melo, na Cá-
tedra UNESCO da Universidade Metodista de São Paulo, 
sobre meus livros, sobre meus trabalhos. De um lado, par-
ticiparam sete alunos de mestrado da Metodista, que tra-
balharam com os meus livros, e convidaram gente da Ar-
gentina, da Bolívia, do Peru. Eles apresentaram trabalhos 
sobre como o meu trabalho intelectual tinha a ver com as 
pesquisas deles, com o trabalho proDssional deles. Além 
disso, um grupo de professores-pesquisadores de São Pau-
lo foi convidado para falar dos meus trabalhos. É disso que 
o livro trata e, ainda, traz, também, uma longa conferência 
que Dz, relatando minha biograDa intelectual.
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14. Wilson Gomes32: 
A pós-graduação em 

comunicação no Brasil33 
SK&1( V1#4L&1( M+#$1#(

Sônia V. Moreira – Há quanto tempo você assumiu a re-
presentação da área de Comunicação na CAPES?

Wilson Gomes – Tomei posse como representante de 
área em 27 de agosto de 1999. Quando assumi a função de 
representante de área, vinha já de uma experiência de mais 
de cinco anos como consultor ad hoc, como membro de 
comissões cientíDcas e de grupos de consultores respon-
sáveis pela emissão de pareceres sobre projetos, auxílios, 
bolsas, programas de pós-graduação. Com o propósito de 
estruturar e delimitar os âmbitos de competência de suas 

32. Wilson Gomes é professor da Universidade Federal da Bahia, e 
coordenador da Área de Ciências Sociais Aplicadas I junto à CAPES.

33. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXIII, nº2, jul./dez. 2000. p.121-134. Semestral.
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comissões cientíDcas e grupos de consultores, a CAPES 
distribuiu o conjunto das áreas de conhecimento em 44 
chamadas áreas de avaliação, cada uma delas sob a respon-
sabilidade de um representante de área. A área de conhe-
cimento de Comunicação situa-se no interior da área de 
avaliação, sob minha responsabilidade, no momento, cha-
mada Ciências Sociais Aplicadas I, que inclui, além disso, 
Ciências da Informação, Desenho Industrial e Museologia.

Sônia V. Moreira – E como tem sido a sua rotina de tra-
balho nesse período?

Wilson Gomes – Uma grande parte da minha ativi-
dade acontece ao sabor das demandas e calendários dos 
editais, chamadas e julgamentos da agência. A representa-
ção de área, na CAPES, ocupa um lugar intermediário no 
sistema que a agência criou e mantém tanto para a avalia-
ção e acompanhamento de todos os programas aprovados 
e incluídos no sistema nacional de pós-graduação, quan-
to para a análise e avaliação de todo e qualquer projeto e 
solicitação, relacionados à formação de pessoal do ensino 
superior ou à rede da pós-graduação, que lhes são apre-
sentados. No que se refere ao primeiro aspecto, o repre-
sentante de área é responsável por montar e coordenar as 
comissões de especialistas responsáveis: pelo julgamento 
das propostas de novos cursos ou programas apresenta-
dos pelas instituições universitárias à CAPES para serem 
inseridos no sistema nacional de pós-graduação e, princi-
palmente, pela avaliação e classiDcação dos programas de 
pós-graduação já inseridos no sistema. São duas comissões 
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de cursos novos por ano e uma avaliação anual. A avaliação 
anual dos programas, por dois anos consecutivos, considera 
apenas os relatórios produzidos pelo programa referentes 
a um ano de exercício e tem por Dnalidade acompanhar o 
desempenho do programa e oferecer-lhe indicativos para 
que implemente mudanças ou corrija os rumos se for o 
caso – a chamada “avaliação continuada”. No terceiro ano 
da série, acontece a avaliação propriamente dita, em que 
se considera o conjunto dos relatórios do triênio e mais os 
relatórios de visitas dos consultores. É, nessa última ava-
liação, que os programas recebem um conceito, que per-
manecerá até a próxima avaliação trienal. O representante 
de área é responsável, ainda, pela realização de visitas ao 
programa para veriDcar, in loco, as condições e a situação 
do programa. Tais comissões se destinam tanto aos cursos 
novos, quando se julga oportuno, quanto aos programas 
já inseridos no sistema, uma vez em cada triênio. Para a 
comunidade envolvida com a pós-graduação essa é, prova-
velmente, a face mais visível do trabalho do representante 
de área e aquela que torna o seu trabalho submetido a todo 
o tipo de pressão.

Sônia V. Moreira – E quanto ao outro aspecto das suas 
atividades, de análise e avaliação de projetos e solicitações rela-
cionados à formação de pessoal do ensino superior ou à rede da 
pós-graduação?

Wilson Gomes – No que se refere ao segundo aspecto 
do papel do representante, no sistema da agência, ele indi-
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ca os consultores ad hoc e as comissões de consultores para 
a análise de qualquer projeto ou demanda à CAPES na área 
de avaliação sob sua responsabilidade. Nesse caso, a sistemáti-
ca de trabalho se organiza diferentemente entre o que chamo 
de “tempo comum” e “tempos fortes”. De um lado, temos o 
fato de que toda solicitação à CAPES (bolsas, auxílios, pro-
jetos, apoios etc.), que precisa se submeter a uma avaliação de 
mérito, é dada à apreciação de dois consultores ad hoc vincula-
dos ao corpo de consultores credenciados da agência, compos-
to a partir de indicação da comunidade cientíDca e indicados, 
caso a caso, pelo representante de área. Os pareceres emitidos 
pelos ad hoc são analisados e julgados pelo representante de 
área, que recomenda ou não a sua aprovação ou decide por 
um ou outro parecer quando são contraditórios. Esse tipo de 
atividade é contínua – pois há sempre um pedido de auxilio à 
realização de eventos, auxílio a viagens para congressos, uma 
demanda de balcão para estágio, no exterior, dos nossos dou-
torandos etc. – e faz parte de uma rotina de intervenções pelas 
quais é preciso estar praticamente, uma vez a cada dois meses, 
em Brasília. Há, além disso, os “tempos fortes” do calendário, 
como os períodos em que se montam comissões de trabalho 
para o julgamento dos projetos de convênios de cooperação 
internacional, as propostas de mestrado interinstitucional, os 
pedidos de bolsa do PEC/PG (programa da CAPES e do 
Ministério de Relações Exteriores que oferece bolsas de mes-
trado e doutorado, no Brasil, a estudantes estrangeiros) e a de-
manda de bolsas para doutorado no exterior. O trabalho do 
representante, nesse caso, consiste em montar comissões de 
especialistas e em coordenar e acompanhar a sua atividade de 
julgamento de mérito e do seu escalonamento de prioridades.
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Sônia V. Moreira – O acompanhamento da produção dos 
bolsistas de pós-graduação também faz parte da sua rotina?

Wilson Gomes – O quadro se completa com a ativi-
dade de acompanhamento dos bolsistas. Os doutorandos 
brasileiros com estágio, no exterior, os bolsistas de douto-
rado pleno, no exterior, os bolsistas do PEC/PG e as equi-
pes nacionais e estrangeiras que têm convênios apoiados 
pela CAPES e suas parceiras internacionais são obrigados 
a apresentar detalhados relatórios anuais de atividades. Es-
ses relatórios são enviados a um consultor ad hoc, que emite 
um parecer, cuja aprovação ou não depende de exame e re-
comendação do representante de área. Supõe-se, ademais, 
que em toda e qualquer circunstância o sistema prevê a 
existência de procedimentos de revisão e supervisão de 
pareceres e decisões e que cabe ao representante indicar 
novos consultores ou novas comissões ou reexaminar, ele 
mesmo, as questões apresentadas pelo reclamante. Assim, 
o representante de área é o coordenador de todas as ativi-
dades de análise e avaliação de sua área, responsável, diante 
da agência e da comunidade cientíDca, pela elaboração de 
parecer conclusivo e pela decisão quanto ao escalonamen-
to das prioridades correspondentes ao mérito acadêmico 
das solicitações e dos programas apresentados ao sistema 
nacional de pós-graduação. O trabalho é incessante, não 
é remunerado e equilibra-se precariamente entre a agên-
cia e a comunidade cientíDca, sofrendo as pressões prove-
nientes de ambos os lados. A comunidade cientíDca parece 
entendê-lo como representante da agência, uma espécie de 
posto-avançado da instituição governamental regulamen-
tadora, no meio da comunidade, frequentemente tratado 
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com a hostilidade ou temor reservado a esta; as instâncias, 
efetivamente, decisórias da agência consideram-no repre-
sentante da comunidade cientíDca das áreas, uma espécie 
de consultor geral sempre à mão, que dá legitimidade ide-
ológica ao trabalho da agência, mas que tem o seu parecer 
circunscrito às esferas da mera avaliação do mérito, sempre 
contingenciado aos demais condicionantes da atuação da 
agência (os automatismos burocráticos do sistema, que sepa-
ram avaliação e fomento; a quantidade de recursos Dnancei-
ros disponíveis; as normas que regem cada instrumento etc.).

Sônia V. Moreira – Mas, você, como representante de 
área, também é responsável por outros tipos de avaliação?

Wilson Gomes – Além desse conjunto de atividades 
de avaliação e acompanhamento, tenho me envolvido em 
outros tipos de intervenção, na área de avaliação, sob mi-
nha responsabilidade, que exige uma sistemática de traba-
lho completamente diversa desta primeira. Menos visível, 
mas certamente mais gratiDcante, é, por exemplo, a ativi-
dade de subsidiar as instituições de ensino ou as equipes de 
pesquisa na formulação de projetos de cursos e programas 
de pós-graduação novos ou na reformulação ou ajuste de 
programas já estabelecidos. Já estive em cada um dos 14 
programas da área de conhecimento de comunicação que 
estão no sistema nacional de pós-graduação, discutindo 
os critérios e sistemática da avaliação, buscando, por um 
lado, que os princípios que os orientam possam decorrer 
de um consenso argumentado e consistente da comuni-
dade cientíDca e, por outro lado, que tais princípios, assim 
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estabelecidos, efetivem-se em políticas de qualiDcação do 
padrão da pós-graduação brasileira da área. Alguns desses 
programas e muitos outros que estão ou estiveram elabo-
rando propostas de programas ou cursos novos, visitei para 
discutir as propostas, examinando a sua consistência e co-
erência, indicando aspectos que deveriam ser levados em 
conta e apresentando o estágio e critérios da avaliação dos 
programas atualmente executados.

Sônia V. Moreira – Toda essa movimentação e trabalho, 
em várias frentes, como coordenador de área indica a consoli-
dação de uma política de pós-graduação bastante clara e con-
sistente, não apenas para o campo das Ciências Sociais; mas, 
também, para o da Comunicação em particular, você concorda?

Wilson Gomes – Em coerência com esse tipo de ati-
vidade, a representação de área tem efetivamente colabo-
rado, trabalhando juntamente com as coordenações de 
programa e com a COMPÓS ou ANCIB, na deDnição 
da política de pós-graduação das áreas de conhecimento 
incluídos no seu campo de competência. O trabalho con-
junto, em reuniões semestrais, tem sido muito proveitoso 
para atingirmos, pelo menos, três objetivos: em primeiro 
lugar, fazer com que critérios de avaliação e acompanha-
mento aplicados na área decorram necessária e, coeren-
temente, de princípios compartilhados que, por sua vez, 
sustentam as políticas que se implementam ou devem ser 
implementadas nos programas; em segundo lugar, discutir 
os princípios que orientam a avaliação, de forma a encon-
trar a correta mediação entre o estágio institucional, em 
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que se situa o sistema geral de pós-graduação sob respon-
sabilidade da CAPES e as especiDcidades de interesses, 
características e propriedades das áreas de conhecimento 
incluídas, nesta área de avaliação, o que deveria permitir 
que a área não retrocedesse em face do estágio consoli-
dado da pós-graduação brasileira e, ao mesmo tempo, Dr-
masse a sua especiDcidade no interior do sistema nacional 
de pós-graduação; e, em terceiro lugar, compartilhar o co-
nhecimento dos procedimentos, critérios e princípios de 
avaliação e acompanhamento com o maior número pos-
sível de membros das comunidade cientíDca das áreas sob 
a competência dessa representação. Isso deveria permitir 
que um número sempre maior de docentes e pesquisado-
res de alto nível da pós-graduação da área de avaliação se 
comprometessem com a formulação e implementação de 
políticas de pós-graduação, deveria possibilitar a apresen-
tação e a discussão leal da própria perspectiva, por parte de 
grupos e correntes existentes nas áreas, e deveria reduzir o 
grau de “esoterismo” (e, por conseguinte, de controle) que 
é gerado, quando pesquisadores, docentes e, até mesmo, 
coordenadores estão, cognitivamente, muito distantes das 
rotinas de trabalhos e dos critérios praticados pelas ins-
tâncias da avaliação. Em suma, a função de representante 
de área exige uma rotina de trabalho de especialista, de 
interlocutor da agência, de coordenador das comissões e, 
por Dm, de articulador das políticas da área e dos interes-
ses da área com os interesses comuns ao sistema de pós-
-graduação. Isso exige uma quota imensa de tempo, verbo, 
energia e paciência. E uma dedicação que, a depender do 
estágio de consolidação acadêmica ou paciDcação política 
da área, tende a ser exclusiva. 
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Sônia V. Moreira – A partir das observações “in loco”, 
qual é a sua opinião geral sobre a situação da pós-graduação 
em Comunicaçã, hoje, no Brasil?

Wilson Gomes – Penso que existam duas formas de se 
emitir um juízo sobre a situação da pós-graduação em Co-
municação, no Brasil, hoje: considerá-la à luz das funções 
que deveria cumprir; e avaliá-la à luz do padrão que, no 
momento, considera-se ideal para todo o sistema nacio-
nal de pós-graduação. Vou me restringir, aqui, ao primeiro 
aspecto, esperando ter outra oportunidade para conside-
rar o segundo. No que tange ao primeiro aspecto, a pós-
-graduação sensu stricto deveria, no meu modo de entender, 
cumprir duas funções precípuas, igualmente indispensá-
veis: capacitar e titular o pessoal docente e técnico do en-
sino superior em comunicação; e fomentar a realização de 
pesquisa cientíDca com o propósito de consolidar o campo 
de conhecimento da Comunicação e de fazer avançar o 
‘estado da arte’, nesse campo, ou seja, estabelecer os esto-
ques cognitivos consolidados e incrementar tais estoques.

Sônia V. Moreira – Qual é o contexto atual brasileiro da 
capacitação e da titulação do pessoal docente e técnico na área 
de Comunicação?

Wilson Gomes – No que se refere a essa função, de-
vemos partir do fato de que, atualmente, a área de conhe-
cimento da Comunicação, no Brasil, compõe-se de 14 
programas de pós-graduação stricto sensu aprovados e ava-
liados pela CAPES. Em novembro de 2000, nove desses 
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são programas completos, isto é, compostos de cursos de 
mestrado e doutorado acadêmicos. Há, além disso, alguns 
poucos cursos de mestrado já implantados, mas que estão 
fora do sistema nacional de pós-graduação ou porque a sua 
proposta não foi aprovada pelas comissões da área ou por 
não terem submetido a sua proposta à agência. Pelos dados 
da última avaliação continuada, referente a 13 programas e, 
ao ano de 1999, temos, atualmente, uma comunidade cien-
tíDca de cerca de 2.400 pessoas, entre docentes e discentes, 
envolvidas no sistema nacional de pós-graduação em Co-
municação. São 182 docentes inscritos nos 13 programas 
sob avaliação, computados apenas aqueles com vínculo e 
dedicação institucional adequados ao núcleo principal de 
referência docente. Se computarmos todos os que partici-
pam como docentes desses programas, chegamos ao nú-
mero de 320 pessoas. A comunidade discente foi compos-
ta, em 1999, por exatos 2.136 pós-graduandos, dos quais 
647 eram doutorandos e 1.489 mestrandos, incluindo-se, 
nestes, as turmas fora da sede provenientes de mestrados 
interinstitucionais ou por convênio. É um volume consi-
derável de gente, energia e recursos.

Sônia V. Moreira – O que esse quadro nacional da pós-
-graduação representa em termos de avanço para a graduação 
na área de Comunicação? 

Wilson Gomes – Se avaliarmos esses dados do ponto 
de vista da graduação, o volume da pós-graduação stricto 
sensu é ainda insuDciente para ter uma dimensão adequada 
para, pelo menos, a formação do pessoal docente das habi-
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litações. Eu tenho dados do SESU de 1998, portanto, hoje, 
subestimados, em que consta a existência de 164 cursos de 
graduação em Comunicação, no Brasil, com a oferta total 
de 376 habilitações na área. Além disso, a demanda de re-
conhecimento de cursos novos, na área de comunicação, 
vem se mantendo muito alta nas últimas décadas. Num 
exercício de imaginação matemática – sempre arriscado, 
mas de alguma utilidade – podemos imaginar, bem mo-
destamente, um conjunto exclusivo de cerca de 10 pro-
fessores para cada habilitação. Teríamos um universo de 
quase 4.000 docentes. O que signiDca uma gigantesca – e 
crescente – comunidade docente de graduação. Mantidas 
na área as proporções de titulação do pessoal docente do 
ensino superior, no Brasil, – e não há qualquer razão que 
autorize um raciocínio em contrário – os doutores não de-
vem chegar a 30% do total, os mestres não chegam à me-
tade do corpo docente. Isso representa uma demanda ur-
gente de qualiDcação e titulação que o sistema nacional de 
pós-graduação em Comunicação precisa estar em condi-
ções de assumir. O conjunto dos programas de Comunica-
ção do sistema nacional de pós-graduação titulou, no ano 
de 1999, 356 estudantes, num total de 273 mestres e 83 
doutores. É muito, em comparação com o quadro existente 
há apenas alguns anos. É muito pouco, do ponto de vista 
dessa demanda indicada antes. Continuando o nosso exer-
cício de fantasia estatística e mantidas as condições atuais, 
seriam precisos 33 anos para que o sistema conseguisse 
terminar de doutorar todos os docentes necessários à gra-
duação em Comunicação. É verdade que a maior parte dos 
doutorados é recente, não funcionando, ainda, na pleni-
tude de sua capacidade, é verdade que tende a aumentar 
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com o incremento das titulações promovidas pelo próprio 
sistema, é verdade, ainda, que a área conta com a contri-
buição de áreas aDns na formação de pessoal docente. Mas, 
é, igualmente, verdade que a demanda é crescente em face 
da magnitude da pressão para o aumento da graduação em 
Comunicação; é verdade, também, que grande parte dos 
titulados em nossos programas se destinam à graduação 
em áreas aDns e, sobretudo, é verdade que não obstante 
todos os atenuantes, o sistema precisaria multiplicar-se, 
muitas vezes, para atingir um volume próximo do adequa-
do para satisfazer apenas à sua função de qualiDcação dos 
docentes dos cursos de graduação.

Sônia V. Moreira – E quanto à outra função dos cursos de pós-
-graduação, de incentivar a realização de pesquisa cientí!ca com o 
propósito de consolidar o campo de conhecimento da Comunicação?

Wilson Gomes – No que se refere à segunda função 
da pós-graduação stricto sensu, há que se partir do fato de 
que quase 100% da pesquisa brasileira, na área de Comu-
nicação, é realizada no interior dos programas de pós-
-graduação. E em um volume importante, a acreditar-se 
nos dados dos relatórios dos programas. No ano de 1999, 
por exemplo, os 13 programas avaliados declararam que 
os seus docentes realizaram 476 projetos de pesquisa, 80 
dos quais foram concluídos, neste ano, e 396 continuam 
em andamento. O total de 476 projetos de pesquisa sênior 
é uma quantidade impressionante. Some-se a isso, 647 
pesquisas de doutorandos e 1.489 pesquisas conduzidas 
por mestrandos e teremos o total de 2.612 projetos de 
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pesquisas acontecendo, ao mesmo tempo, em nossa área 
de conhecimento. Mesmo se descartássemos as pesquisas 
de mestrandos, por incipientes e por não conterem a obri-
gação de fazer avançar o estado da questão, ainda, assim, 
teríamos 1.123 projetos de pesquisas que teriam, como 
propósito e consequência, a sedimentação do campo e o 
avanço do estágio do conhecimento na área.

Sônia V. Moreira – Os números apresentados, sem dúvida, 
con!rmam um avanço. Agora, concretamente, o crescimento re-
gistrado na produção signi!ca que o campo especí!co da Comu-
nicação, no Brasil, já pode ser considerado uma área de estudos 
consolidada e sedimentada em termos acadêmicos e cientí!cos?

Wilson Gomes – Não obstante o crescimento do siste-
ma nacional de pós-graduação, em Comunicação, e apesar 
do signiDcado e alcance, nesse sentido, das reuniões anuais 
dos grupos de trabalho da COMPÓS e de algumas socie-
dades cientíDcas da área, notadamente a INTERCOM, um 
diagnóstico sincero sobre a área constataria que, em média, 
estamos ainda distantes da consolidação e sedimentação 
do campo acadêmico e cientíDco. Além disso, mesmo na-
queles setores, nos quais o campo está mais consolidado, 
diDcilmente se pode creditar tal fato à pesquisa em Comu-
nicação realizada na área e no Brasil. Consequentemente, 
há muito pouco volume de pesquisa brasileira de ponta, 
ou seja, daquela pesquisa capaz de fazer avançar o cam-
po do conhecimento, puxando as suas fronteiras e limites 
para além do estágio atual. Prova a pouca importância da 
pesquisa brasileira para a consolidação do campo, o fato 
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de o ensino básico de Comunicação, no Brasil, depender, 
fundamentalmente, de bibliograDa estrangeira e/ou pro-
veniente de pesquisadores situados em outras áreas de 
conhecimento. Em outros termos, a bibliograDa básica da 
formação em Comunicação ainda não se origina, em sua 
parte mais substancial, da pesquisa produzida no sistema 
nacional de pós-graduação da área. E sem esta sedimen-
tação essencial, é difícil imaginar que se possa explorar a 
pesquisa avançada, aquela que supõe o domínio do ‘estado 
da arte’, trabalhando nas fronteiras e limites para estendê-
-los. A maior parte da nossa pesquisa gira e regira em tor-
no dos mapeamentos e reconhecimentos de especialidades 
ou de temas. Isso quer dizer que os nossos pesquisadores 
empregam a maior parte das suas energias pesquisando a 
pesquisa dada e produzida alhures, para tentar reconhe-
cer, pelo menos, o status questionis de um objeto especíDco. 
Ora, numa área consolidada, isso não deveria ser objeto de 
pesquisa sênior, sendo uma função – importante, diga-se de 
passagem – atribuída, por exemplo, às pesquisas para disser-
tações de mestrado. Para mim, o fato de que façamos, subs-
tancialmente, pesquisas de reconhecimento de campos como 
pesquisa sênior nos programas de pós-graduação é um sinto-
ma claro da ainda pequena consolidação da área cientíDca. 

Sônia V. Moreira – E o que falta à área e aos seus progra-
mas para que esse quadro se modi!que?

Wilson Gomes – Falta, em primeiro lugar, uma au-
têntica cultura acadêmica de pesquisa, na forma de com-
preensões, hábitos e valores compartilhados. Por exemplo, 
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tendencialmente, em nossos programas, é pesquisador 
quem se declara pesquisador e é pesquisa o que ele declara 
ser pesquisa. Como não há parâmetros consistentes sobre 
a natureza da pesquisa compartilhados e vividos, na área, 
a instância de legitimação e autorização da pesquisa e do 
pesquisador é a autoproclamação, que se orienta por uma 
compreensão, frequentemente, duvidosa do que é projeto 
de pesquisa sênior e do tipo de conhecimento que esta de-
veria produzir. Raramente, há instâncias internas e efetivas 
que selecionem, acompanhem e avaliem as pesquisas do 
programa. Além disso, mais comum do que seria sensato 
desejar, que se apresente como projeto de pesquisa docente, 
tanto algo de alcance extremamente curto, como estudos e 
levantamentos pontuais sobre um objeto especíDco quan-
to algo de tal amplitude, que só poderia conDgurar uma 
linha de pesquisa ou uma área de interesse. Nesse mesmo 
sentido, frequentemente, não se separa a pesquisa cientí-
Dca (especulativa, empírica ou experimental) da pesquisa 
de desenvolvimento de produtos ou, mais grave ainda, de 
meras enquetes e levantamentos.

Por Dm, faltam, sobretudo, valores comuns. De alguma 
maneira, a cultura dos programas valoriza o bom profes-
sor e o bom orientador, mas não se pode reconhecer, em 
geral, uma mentalidade capaz de identiDcar, reconhecer e 
distinguir a qualidade e valor relativo de cada um dos seus 
pesquisadores. Falta à mentalidade dos programas, em ge-
ral, uma ideia clara e efetiva de pesquisa cumulativa. Ou se 
desconhece o trabalho anterior ou ele é, de tal forma, pou-
co conDável em seus resultados, que os nossos pesquisadores 
estão sempre começando de novo o trabalho da produção de 
conhecimento sobre um tema ou especialidade. Desse modo, 
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é praticamente impossível estabilizar um campo de pesquisa 
com um volume suDciente de conhecimento consolidado, isto 
é, testado, avaliado e aceito pela comunidade de pesquisa.

Sônia V. Moreira – Essa situação afeta de maneira con-
tundente o que poderíamos identi!car como a cultura de pes-
quisa na área da Comunicação?

Wilson Gomes – Se pensarmos do ponto de vista da 
área como um todo, faltaria talvez, racionalidade ou polí-
tica de pesquisa. Temos, ao mesmo tempo, campos com 
saturação tendencial (geralmente, em volume, raramente 
em consistência) e, como é mais comum, campos pouco 
consolidados e campos não pesquisados, mas que são mui-
to importantes social e academicamente. A causa disso 
nos leva de volta à deDciente cultura de pesquisa que se 
vivencia nos programas, à medida que cada um pode de-
cidir o seu campo de pesquisa, segundo seu capricho e sua 
volubilidade essencial. Faltam, enDm, esferas públicas con-
sistentes e dotadas de uma cultura de pesquisa adequada 
para apresentação, discussão e reconhecimento da pesqui-
sa, em Comunicação, realizada no nosso sistema nacional 
de pós-graduação. Tenho tido a oportunidade de examinar 
os projetos de dezenas de congressos e seminários, mesmo 
os internacionais, realizados na área e creio que não estarei 
sendo leviano se aDrmar que a maior parte deles, infeliz-
mente, tem pouco valor cientíDco como divulgação e deba-
te da pesquisa, principalmente da pesquisa de ponta. Aqui, 
nos encontramos, frequentemente, com um círculo algo 
vicioso, pelo qual os congressos e seminários não estimu-
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lam a autêntica pesquisa madura, porque não sabem como 
acolhê-la nem oferecem oportunidades diferenciadas para 
a sua discussão e, complementarmente, não reservam espaços 
condignos para a discussão da pesquisa de ponta, porque 
ela existe em pequeno volume e pequeno alcance. Os con-
gressos e seminários da área cristalizaram-se numa fórmu-
la baseada em palestras, mesas-redondas e sessões de apre-
sentação de trabalhos. As palestras e mesas-redondas são, 
na maior parte das vezes, espaços performáticos reservados 
aos ensaios orais sobre temas do momento e do interes-
se de um grande público não-especializado. A descoberta 
cientíDca não é convidada e seria considerada intrusa, num 
momento reservado às interpretações abstratas e especula-
tivas do mundo e dos fenômenos da Comunicação. As ses-
sões de apresentação de trabalho que, presumivelmente, as 
abrigaria, é um espaço reduzido, hierarquicamente menor, 
que abriga, acolhe e mistura, democraticamente, nos seus 
férreos vinte minutos, titubeantes apresentações de garotos 
de iniciação cientíDca e de mestrandos sobre o seu encanta-
mento com o saber e notícias de pesquisa de doutorandos e 
pesquisadores seniores. Que diferença faz, se aDnal não há 
mesmo mais ninguém para ouvi-los? 

Sônia V. Moreira – Ainda, assim, considerando a fraca 
consistência cientí!ca de alguns eventos, os encontros e seminá-
rios que acontecem, no Brasil, constituem espaços importantes 
para a circulação da produção nacional na área, não acredita? 

Wilson Gomes – Argumenta-se que a verdadeira im-
portância de tais congressos e seminários sejam os assim 
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chamados contatos entre os pesquisadores. Mas, se não há 
volume de pesquisa sedimentada, se são poucas, ainda, as 
equipes de pesquisa avançada, no Brasil, então, os tais con-
tatos não poderão mesmo produzir algum efeito impor-
tante sobre a pesquisa. Podem ser úteis para desenvolver 
acordos de cooperação administrativa ou de política de 
pós-graduação – o que não é pouco –, mas para a pesquisa 
mesma fazem muito pouco. Não é à toa que os convê-
nios internacionais patrocinados pela CAPES e parceiras 
de outros países, que supõem trocas efetivas entre equi-
pes de pesquisa amadurecidas, vivam às moscas, na área de 
Comunicação, tal a falta de demandas reais e consistentes 
pelos grupos de pesquisa da área. Isso não obstante todos 
os seminários, congressos e contatos.

Sônia V. Moreira – No âmbito da produção acadêmica de 
Comunicação, qual é a sua visão de conjunto da publicação de 
pesquisas em periódicos cientí!cos nacionais?

Wilson Gomes – Esse é um instrumento importante, 
principalmente a publicação em revistas. Mas, aqui, have-
ria muito a ser dito. Brevemente, vale dizer que a maior 
parte da pesquisa realizada, na área, não resulta em qual-
quer publicação. Tenho realizado um cruzamento entre 
pesquisas declaradas e as publicações do pesquisador, nos 
cinco anos seguintes, e faço essa constatação consternado, 
mas é isso efetivamente o que se passa. Fico sempre me 
perguntando para aonde vai o conhecimento, depois que a 
pesquisa é realizada, se não vai ao congresso ser apresen-
tada e discutida nem é publicada para permitir a discussão 
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dos pares? E qual o sentido de uma pesquisa, cujo conhe-
cimento resultante parece desaparecer? Outra constatação 
que faço: a maior parte da publicação dos docentes da área 
é de ensaios e não de artigos vinculados a dados de pes-
quisa, mesmo que fosse de uma pesquisa especulativa. São 
ensaios provenientes da cultura e do estro do autor e não 
apoiada sobre uma pesquisa exaustiva, cuidadosa e de pon-
ta. Quanto às nossas revistas, circulam pouco e seus artigos 
são pouco utilizados como fonte e referência para outros 
artigos. Não é dominante o exame crítico do estado a que 
um pesquisador levou uma questão, por parte do outro 
pesquisador que se debruça sobre o mesmo problema. Se 
você depender da crítica dos seus artigos para amadurecer 
uma questão, nunca vai sair do mesmo lugar, não há feed-
back, não há retroalimentação – inventamos a pesquisa au-
tista, cada pesquisador está só, no mundo, e aparentemente 
só publica por imperativo do relatório ou para, como diz 
Pessoa, provar a si mesmo que é sublime. Em suma, temos 
muito caminho ainda a percorrer.



,67

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2



,68

P+23/10(% .( 0+&J;&';#( 42+5(21-(&'$ (!BBC-,==8)

15. Luis Ramiro Beltrán34: 
Pioneirismo na Escola Latino-
Americana de Comunicação35 

M(#1( C#1%'1&( G+551

M. Cristina Gobbi: Qual a principal característica da Es-
cola Latino-Americana de Comunicação?

L. Ramiro Beltrán: A criticidade e a visão política, não 
no partidário, mas no sentido real. As pessoas que com-
partilham pensamento se diferenciam dos investigadores 
tradicionais das Ciências Sociais, na Europa e nos Estados 
Unidos, por duas características principais: veem o fenô-
meno da comunicação, no contexto da sociedade comple-
ta, na macro visão da sociedade com todos seus aparatos 

34. Conselheiro regional em Comunicação e Professor da Universi-
dade John Hopkins, na Bolívia, membro da geração de pioneiros da 
Escola Latino-Americana de Comunicação – ELACOM.

35. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXIV, nº1, jan./jun. 2001. p.145-158. Semestral.
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políticos e econômicos. E nas Ciências Sociais não exis-
tem, por exemplo, trabalhos isolados como os realizados 
por antropólogos ou, como certos fatores, os sociólogos e 
para os psicólogos que, em laboratórios, manipulam algu-
mas variáveis. O comunicador latino-americano dessa es-
cola não nega existência da sociedade que o rodeia, cheia 
de problemas, tragédias, injustiças e misérias. É dentro 
desse conceito que funciona a comunicação e, portanto, 
a ciência. É uma visão cientíDca alternativa que não acei-
tou um critério tradicional como verdade absoluta, ou seja, 
não compactua com a tese de que os jornalistas devam 
ser imparciais e os cientistas objetivos. A ciência clássica 
norte-americana e europeia pensa que a informação deve 
ser completamente pura, não deve ser politizada, não deve 
ser ideologizada. Isso não existe. Alguns estudiosos norte-
-americanos, turno Everett Rogers, Brenda Dervin, David 
Berlo, Hebert Muller, entre outros, acreditam que não é 
assim, que isso é uma Dcção. Deve existir subjetividade, 
precisamos trabalhar com a realidade que conhecemos. No 
artigo La investigación en comunicación en Latinoamérica: 
?indagación con anteojeras? do livro editado, na Bolívia, tem 
um trabalho que apresentei, em Leipzig, no qual falo de 
investigação com anteojeras. A América Latina descobre 
os olhos, tira o tapa-olhos, tem a visão do que vai investi-
gar. Não existe ciência pura e isso é outra coisa importante, 
é a visão das ciências clássicas não individualistas, mas que 
tratam do estudo sobre o desenvolvimento do indivíduo 
no seu meio. Como é possível culpar um camponês latino-
-americano típico que tem um pequeno pedaço de terra, mui-
tos Dlhos para criar etc, de que ele não é desenvolvido, audaz... 
A estrutura da sociedade não lhe permite ser outra coisa. Nós 
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simplesmente dizemos que não é justo, nem lógico, nem 
realista investigar, desconhecendo os fatores que estão à 
volta. Não é que queremos destruir a ciência, ignorar sua 
lógica, mas desejamos investigar a partir da realidade que 
se apresenta.

M. Cristina Gobbi: O senhor acredita que, hoje, a Escola 
Latino-americana de comunicação é uma corrente de pensa-
mento internacionalmente reconhecida? De que maneira?

L. Ramiro Beltrán; Sim, segue viva e funcionando. Em 
grande parte, graças ao esforço incansável do Dr. Marques 
de Melo, que vem recorrendo e incorporando todo um sis-
tema de cátedras acadêmicas de nível superior, preocupa-
das com a informação. Isso, graças, também, a jovens como 
você, inspirados pelo professor Marques de Melo, que es-
tão resgatando o que foi a tradição original da Escola e 
isso é o que permite fazê-la viva, hoje, isso é dado impor-
tante. O outro é um paradoxo. A Escola Latino-americana 
de Comunicação é reconhecida, nos Estados Unidos e na 
Europa, quando se aceita, inclusive, sua inGuência no pró-
prio Estados Unidos. E isso pode ser veriDcado em vários 
artigos como, por exemplo, de Brenda Dervin, publicado 
nos Livros do Brasil (Marques de Melo, José & Brittes, 
Juçara. A trajetória comunicacional de Luis Ramiro Beltrán. 
São Bernardo do Campo: Umesp, 97) e na publicação 
editada na Bolívia (Beltrán, Luis Ramiro. Inversigación so-
bre comunicación en Latinoarnérica. La Paz: Plural, 2000). 
Existem, ainda, artigos de Everett Rogers e de vários auto-
res europeus, espanhóis, suecos, entre outros, que nas duas 
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publicações destacam a importância da Escola. O material 
foi escrito, nos últimos dois ou três anos, e isso prova o re-
conhecimento internacional da Escola Latino-americana 
de Comunicação. Quero dizer, também, que os conceitos 
da Escola não estão, ainda, em sua plenitude como eu gos-
taria, há muito por fazer.

M. Cristina Gobbi: Em seu livro Investigación sobre co-
municación en latinoamérica, o senhor fala de uma Escola Crí-
tica Latino-americana de Comunicação. O que criticam?

L. Ramiro Beltrán: Criticamos principalmente a ce-
gueira ante a realidade social.

M. Cristina Gobbi: Muitos dos produtores de conhecimen-
tos, na América Latina, não creem em uma Escola Latino-
-americana de Comunicação ou mesmo em uma corrente de 
pensamento produzida, na América Latina, e para a América 
Latina que possa nortear os estudos de muitos desses investi-
gadores. Eles não querem ser referenciados como pertencentes 
a essa corrente de pensamento, mas produzem investigações na 
ou sobre a América Latina. Falam de problemas latino-ame-
ricanos, mas fazem referências às teorias europeias e norte-
-americanas como forma de validar seus estudos. O senhor crê 
que, hoje, já desenvolvemos uma teoria capaz de fundamentar 
os estudos, na América Latina, e para a América Latina e que 
poderíamos chamar de teoria latino-americana de comunica-
ção? E qual seria sua linha mestra?
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L. Ramiro Beltrán: Eu creio que a Escola crítica La-
tino-americana de Comunicação deu um embasamento 
conceitual bastante forte e substancial pelo menos, entre 
os anos 70 e 80, com o envolvimento de muitas pessoas. 
Talvez, falte uma articulação, não equivalente a uma teoria 
cientíDca global integrada, e sim a uma corrente de pen-
samento, também bastante forte em sua teoria. As novas 
gerações podem aspirar no sentido de construir uma teo-
ria geral mais sólida. Existiram muitas teorias consolida-
das por diversos pesquisadores, com distintas percepções. 
Algumas fundamentadas, nos conceitos marxistas como, 
por exemplo, Armand Mattelart. Havia, também, “varia-
ções” de correntes de pensamentos marxistas, por exem-
plo, os pensadores que combinavam esses conceitos com 
a semiologia de forma mais geral, existiram, também, os 
sociais-cristãos, sociais-democratas, liberais, havia de tudo 
um pouco. Não se tratou de uma corrente conspiratória, 
em que todos pensavam de maneira igual. Tratou-se, na 
verdade, de um movimento, envolvendo diversas pessoas, 
que estavam nos mais diferentes lugares, em toda a Améri-
ca Latina. Eram pessoas trabalhando, pensando na justiça 
social, durante muito tempo, e que, nos anos 70, diante 
do desenvolvimento que se descortinava, frente à teoria da 
dependência e de fatores que tratavam do crescimento, da 
política, e ante a emergência e de governos radicalmente 
inclinados a mudar esse panorama, principalmente, entre 
os anos 60 e 70, Dzeram grandes ações em busca do apoio 
popular. Houve, porém, grandes variações desses movi-
mentos em toda América Latina (peronismo na Argenti-
na, social-democratas-cristãos no Chile etc). Havia grande 
efervescência para mudança de todo esse panorama social 
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e, nesse epicentro, surgiu a visão política da comunicação. 
Foi assim que passou a existir um instrumento pela con-
servação de nossos veículos comunicacionais, porém, con-
vertido em uma ferramenta de observação. Essa era à base 
do pensamento. Agora, se alguns dos colegas dizem que 
isso pode não ser uma teoria completa, eu diria que não se 
tratou de uma pessoa que se sentou no topo de uma mon-
tanha e sozinho desenvolveu uma teoria. Foram muitos 
e esses nem se conheciam. Eu, particularmente, conheci 
Mattelart, uns seis ou sete anos depois, e Paulo Freire só 
em 1975. Não se tratou de um evento, uma coisa organiza-
da, foi, na verdade, uma comunhão de ideias, uma corrente. 
Essa corrente seguiu em frente. Posso citar Jesús Martín-
-Barbero como o comunicador de todas essas ideias, po-
rém, com variações substantivas, com faceta. Atualmente, 
existem diferentes enfoques para essa corrente. Esse mo-
vimento também não foi total, quando o propusemos, as 
escolas deixaram de investigar de uma maneira e passaram 
a investigar de outra. Nada podia obrigar a isso. Foi uma 
inGuência acadêmica que foi recebida por uns, ignoradas 
por alguns e rechaçadas por outros, isso foi uma parte. 
Novas correntes de pensamentos europeias e norte-ame-
ricanas têm vindo e essa gente nova parece estar mais na 
moda, preferem o pensamento novo, assim, podem do ve-
lho inventar outra coisa. Porém, você me disse que alguns 
colegas latino-americanos que investigam não querem ser 
indicados como parte dessa escola crítica, será por que não 
têm críticas da sociedade? Estão contentes com a injustiça, 
ou seja, porque o mercantilismo globalizante faz com que 
tenham inquietudes completamente diferentes daquelas 
que nós consideramos e que não superamos, porque o que 
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denunciamos, nos anos 70, não está igual hoje, está pior. A 
injustiça é muito maior, a dominação é mais violenta. Tudo 
que denunciamos, sonhando com a mudança não ocorreu. 
As novas gerações têm que lutar muito mais para mudar 
aquilo que nós denunciamos. Porém, como disse Marques 
de Melo, no prólogo do meu livro, editado na Bolívia, é 
lamentável que, atualmente, as escolas não ensinam, não 
falam, não mostram livros, não conhecem as pessoas, isso 
é um outro modo dever. Marques diz que lamenta e que 
em toda América Latina, em várias escolas, encontra-se a 
alienação, desentendimentos e desconhecimentos da pró-
pria realidade, então, desdenham do que existe, por isso, é 
necessário esse esforço de recuperação.

M. Cristina Gobbi: Quais foram as correntes teóricas que 
mais in"uenciaram o início de seu trabalho?

L. Ramiro Beltrán: Eu não tenho uma indicação mui-
to clara. Eu atribuo uma boa parte a teoria da dependência, 
do qual o presidente do Brasil foi um dos líderes, a Paulo 
Freire e alguma coisa da Escola de Frankfurt, da qual não 
fui tão Drme como Antonio Pasquali e outros colegas; seria 
uma mescla. Porém, eu devo dizer que não fui muito cons-
ciente dessas inGuências. Quando iniciei estava nos Es-
tados Unidos. Na verdade, desenvolvi diversas atividades, 
durante muitos anos, sem nenhuma visão crítica. Trabalhei 
em comunicação para o desenvolvimento rural por toda a 
América Latina, como artista da comunicação, como um 
produtor de mensagens, de conhecimentos, eu não tinha 
nenhuma graduação. Posteriormente, ganhei bolsa para 
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estudar em Michigan por cinco anos. Uma escola mara-
vilhosa, com mestres extraordinários, com uma liberdade 
imensa para pesquisar. Então, ocorreu-me que eu tinha 
uma literatura abundante, nunca em minha vida havia es-
tado em uma universidade, eu não sou de carreira docente, 
sempre trabalhei em outras coisas como: produção e capa-
citação curta. Assim, quando fui para os Estados Unidos, 
tinha muitas inquietudes. Havia tamanha abertura para a 
investigação e farto material em inglês (quase nada se en-
contrava da América Latina), que foi possível descobrir a 
tragédia do chamado desenvolvimento, aliada à dominação 
e à dependência pela qual passava a América Latina e isso 
ocorreu, lá, nos Estados Unidos. Eu me encontrei com a 
América Latina, nos Estados Unidos, graças a duas coisas: 
informação e tempo disponível para a pesquisa e a liber-
dade acadêmica de meu orientador. Então, durante o dia, 
eu cursava o “máster em comunicação” e, à noite, o “máster 
em revolução”, diante do farto material que havia para ser 
investigado. Por essa época, eu não tinha nenhuma dou-
trina, formação política ou qualquer outra coisa. Busquei 
o que servia para minhas análises. No capítulo primeiro 
de minha tese de doutorado, nos Estados Unidos, eu falo 
da dominação da América Latina pelos Estados Unidos 
em matéria de comunicação, com isso, dá para perceber 
a enorme abertura que meu orientador, Dr. Berlo, permi-
tia em nossos estudos. Ele nunca me criticou ou proibiu. 
Na verdade, ele se surpreendeu com o resultado de minha 
pesquisa, pois não sabia que era assim. Ele apenas exigiu o 
rigor cientíDco na informação. Eu venho dessa  concepção, 
não tinha uma formação ideológica, uma produção cientí-
Dca. Por exemplo, eu não li o livro de Pasquali, nos Estados 
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Unidos, porém, desconhecia a edição do material. O que 
se produz, na América Latina, circula muito lentamente, é 
muito difícil de se conseguir. Eu, particularmente, naquela 
época, não sabia quem era Pasquali. Organizei, em 1974, 
a primeira reunião de políticas de comunicação, em Paris, 
e escrevi aos amigos para que me dessem sugestões para 
os convites aos especialistas. Foi, aí, que soube que havia 
um pesquisador que tinha saído da Argentina e estava na 
Venezuela e que se chamava Pasquali; essa, na verdade, foi 
a primeira vez que ouvi falar dele. Após convidá-lo a par-
ticipar da reunião, o conheci. Pasquali já era pesquisador 
com sete anos de tradição, desenvolvendo seus trabalhos 
no primeiro instituto de investigação na América Latina. 
Para mim, Eliseo Verón e Pasquali são os precursores de 
todos esses estudos. Foi, no ano de 1963, o primeiro livro 
de Pasquali. Também, não podemos nos esquecer de Pau-
lo Freire. Pasquali pertencia à Escola de Frankfurt; Verón, 
um marxista reformado, diferente, e Paulo Freire, a prin-
cípio, não tinha uma visão muito marxista e, no Dnal, um 
pouco mais do catolicismo-marxista. Essas foram algumas 
inGuências que recebi, porém, como não podia separar co-
municação de desenvolvimento, então, tenho a teoria da 
dependência e a teologia da libertação como ideias mes-
tras. Talvez, até haja outras.

M. Cristina Gobbi: Como o senhor avalia, hoje, a situação 
da política nacional de comunicação na América Latina?

L. Ramiro Beltrán: Essa é uma análise um pouco 
extensa. No trabalho realizado por Germano Azambuja 
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e publicado na Revista do Pensamento Comunicacional 
Latino-Americano – PCLA –, editada pelo Dr. José Mar-
ques e por você, está uma análise mais profunda. De forma 
sucinta, eu diria que, na América Latina, o movimento foi 
muito forte, mais forte que em diversas regiões do mundo. 
Nos movimentos da reunião de especialistas iniciados, em 
1974, e chegando até 1976, esquematizou-se um planeja-
mento que pode ser chamado de um “credo” da comunica-
ção democrática, na qual há 16 recomendações. Foi a posi-
ção de muitos especialistas e entidades. E digo que Costa 
Rica é o país mais democrático da América Latina, por ter 
aceitado o encontro em épocas tão difíceis. O que aconte-
ceu entre a declaração proposta e a realidade, na América 
Latina, teve uma grande diferença. Uma coisa é a aspiração 
e outra é a boa vontade política e recursos suDcientes. De-
safortunadamente, o que ocorreu foi que capitalizaram as 
investigações em diversos países, sobretudo, na Venezuela, 
e sancionaram, politicamente, uma reunião de alto nível. 
Queriam uma autorização do governo. Em nenhum país 
se avançou muito. Todos sofreram pressões violentas dos 
grupos nacionais e estrangeiros, além dos proprietários dos 
meios de comunicação (rádio, jornais, publicidade). Esse 
foi o caso da própria Venezuela que liderou o movimento. 
Lá, o então ministro da Informação, que estava na reunião 
de Costa Rica, quando voltou a seu país, em plena época 
eleitoral, baixou um decreto para estabelecer um conceito 
geral e pluralista, que tangia as políticas de Comunicação. 
A pressão departamental foi intensa. No México, eu diria 
que valeria a pena estudar a fundo o exercício mexicano. 
Essas ações e pressões aconteceram em diversos países. 
Atualmente, acredito que necessitaríamos mais do que 
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nunca de políticas globais de comunicação para a América 
Latina, pois a desordem em sido frequente. As diferenças 
sociais se fazem presentes. Um exemplo é a própria In-
ternet que, somente um em cada mil pessoas, na América 
Latina, têm o privilégio desse meio. O que não foi viável 
antes será possível hoje? É um pouco mais difícil, pois a 
globalização e o neoliberalismo são tais que, nada que seja 
novo, tem uma regra aceita. Às vezes, há uma diversidade 
total que é sinônimo de uma impunidade total. É muito 
complicado, mas não impossível ter uma política nacional 
de comunicação para a América Latina.

M. Cristina Gobbi: Em alguma parte de seu livro, o senhor 
fala que a década de 1960 foi um período de grande atividade, 
com aproximadamente mil estudos no campo da comunicação. 
Viramos o século. Mais de 40 anos se passaram. Como o senhor 
avalia, hoje, o conhecimento sobre comunicação produzido na 
América Latina?

L. Ramiro Beltrán: É difícil responder de imediato. Eu 
não continuei a seguir esses levantamentos. Fiz o primeiro 
inventário, no ano de 1974, em Leipzig. Na verdade, foi 
uma loucura pessoal, porque não havia onde pedir informa-
ção e somente duas pessoas trabalhavam comigo e eu que-
ria organizar toda a história da comunicação. Como disse, 
anteriormente, nunca havia trabalhado em um ambiente 
acadêmico e isso requeria um grande esforço. Ademais, eu 
continuava exercendo outras atividades. Creio que, hoje, 
temos pessoas que melhor poderiam responder a essa per-
gunta. O próprio professor Marques de Melo e algumas 
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fontes do México. Creio que entre México e Brasil deve 
haver, pelo menos, uns 10 ou 12 livros que tratam desses 
levantamentos. Também, nesta publicação da Bolívia, no 
artigo La investigación en comunicación en Latinoamérica, 
contém algumas fontes que podem dar uma primeira pis-
ta. Eu creio que deve haver muitas coisas úteis nos novos 
enfoques e na quantidade de informações que coletamos 
em, aproximadamente, 220 escolas de comunicação que 
temos. Teríamos que compartilhar mais, por exemplo, não 
creio que a maior parte dos sócios da FELAFACS conhe-
ce a situação das investigações na América Latina. Então, 
teremos que fazer um esforço para que todos conheçam 
as novas tendências. A ciência não é política, política é a 
guerra. A ciência oferece a paz de espírito para que pos-
samos compartilhar todos os nossos conhecimentos quer 
concordem ou não.

M. Cristina Gobbi: Em um de seus livros, José Marques de 
Melo fala da inquietude de uma nova juventude fascinada pelo 
universo midiático. Para ele, os jovens se sentem desorientados 
e perplexos frente às teorias que seus professores importam de 
antigos centros metropolitanos que, muitas vezes, são incapazes 
de dar conta dos problemas cotidianos, referidos, globalmente, 
porém, vividos localmente. Qual sua opinião a respeito disso?

L. Ramiro Beltrán: Eu creio que José Marques tem 
razão. As universidades trabalham de forma muito pre-
cária, não têm programas de investigação, não têm boas 
bibliotecas. Na Bolívia, é muito mais fácil saber o que vem 
de fora que conhecer uma informação nacional. A Bolívia 
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é precursora na comunicação alternativa, tanto na teoria 
como na prática. A comunicação popular começou, em 
Dns dos anos de 1940 (1948 aproximadamente), com dois 
exercícios. As rádios católicas para os camponeses e as 
rádios dos trabalhadores mineiros (rádios comunitárias). 
Esse foi o primeiro exercício de comunicação alternativa. 
Na Bolívia, existe uma grande quantidade de emissoras ca-
tólicas de comunicação. São 25 rádios por todo país, que 
trabalham em 4 idiomas, por 24 horas dia. Para nossos 
estudantes, é necessário conhecer essa nossa realidade. Na 
maioria dos casos, na América Latina, os catedráticos não 
investigam, não fazem teses, pois não são pagos para isso. 
As universidades não têm programas próprios, salvo em algu-
mas situações, não desenvolvem investigação em longo prazo.

M. Cristina Gobbi: Muitos teóricos, dentre os quais podemos 
citar Raul Fuentes Navarro, falam que existe, hoje, diferentes 
posições intelectuais, ideológicas, geográ!cas, nos estudos da comu-
nicação na América Latina. Há uma multiplicidade de propostas 
de reformulação teórica e prática desses estudos, e que isso se ma-
nifesta em uma insatisfação generalizada com a situação atual do 
campo. Por essa razão, torna-se urgente repensar seus fundamen-
tos e reorientar seu exercício. O que o senhor acha disso?

L. Ramiro Beltrán: Para mim, é muito justa e real a 
tese desse meu amigo. A mote dele é essa insatisfação e 
creio que, em parte, deve-se à multiplicidade de alterna-
tivas, muitas maneiras de ver, muitas propostas. Porém, 
não se tem uma coerência de estudos, e nada se pode fa-
zer sozinho. O Professor Marques de Melo está fazendo 
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um grande trabalho no sentido de resgatar essa corrente, 
com a ajuda de todos vocês e isso, seguramente, é uma bela 
e grande de tarefa. Temos diferentes núcleos, na região, 
como a FELAFACS e a ALIC. Uma aliança da ALAIC 
com a FELAFACS poderia produzir esforços para a pes-
quisa, em geral, ao ponto que se pode aspirar a formu-
lar teorias amplas. Poderíamos pensar em alguns países 
como México, Brasil e Colômbia. Três ou quatro países 
se dedicando a certas áreas da comunicação, com a ajuda 
de professores, estudantes, pesquisadores etc. Assim, seria 
possível pensar em uma teoria, aliás, uma teoria só nas-
ce, quando se é capaz de inter-relacionar-se. Talvez, não 
estejamos fazendo isso, estamos fragmentando, desenvol-
vendo muita coisa solta, particular. Não estou dizendo que 
todos fazem, dessa forma, mas existe muita coisa para ser 
investigada. Por exemplo, com referência às novas tecno-
logias da comunicação, por que um grupo de universida-
des que estão mais avançadas não faz uma aliança para 
formar e desenvolver uma teoria geral sobre isso? Talvez, 
uma grande teoria geral de toda a comunicação humana 
na América Latina. Estamos longe de conseguir? Talvez, 
não. Poderíamos começar por áreas maiores. Em um em-
penho cooperativo de núcleos acadêmicos que farão um 
esforço, de 5 a 6 anos, para desenvolver uma plataforma 
que, posteriormente, será discutida em um congresso. Os 
congressos mesmos tomam temas conjunturais, uma coisa 
é comunicação para paz, comunicação para a cidadania, 
comunicação para desenvolvimento, isso atende à neces-
sidade de variedade e inquietude dos pesquisadores. Po-
rém, nos congressos, também, deveria haver um esforço 
concentrado de algumas carreiras. Grupos pequenos que 
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trabalhem juntos e construam algumas teorias, talvez uns 
10 ou 20 pesquisadores. Infelizmente, não dá para pren-
der esses especialistas em uma ilha ou castelo. Porém, não 
é impossível fazer essas reuniões de especialistas. Há, na 
América Latina, uma grande densidade de informações. 
Nenhuma outra região ou mundo tem uma ALAIC ou 
uma FELAFACS. Então, creio que essas entidades deve-
riam fazer um esforço em torno do desenvolvimento de 
teorias gerais da Comunicação.

M. Cristina Gobbi: Quais são suas perspectivas para o 
enriquecimento dos estudos comunicacionais, não somente na 
América Latina, mas nas inter-relações com os países da Euro-
pa e América do Norte?

L. Ramiro Beltrán: Se você fala em fazer uma ponte 
entre Europa e Estados Unidos eu creio que essa ponte, 
quase existe de fato, porque sua capacidade de produção, 
informação, investigação, de produção de teses e livros são 
tão grandes. Talvez, vocês não notem, no Brasil, pois têm 
uma produção igualmente muito grande. Porém, no resto 
da América Latina não é assim. Quase tudo chega da Eu-
ropa e dos Estados Unidos e do Brasil não chega. Ou seja, 
da América Latina não sabemos sobre a América Latina. 
Do México um pouco mais. Talvez, pelo idioma. Na Bolí-
via, temos muita gente estudando fora. Creio que o maior 
problema é quando um único pesquisador produz, durante 
um certo tempo, um número de artigos e nada mais. Nes-
se caso, não está institucionalizada a pesquisa e isso é o 
problema. É um trabalho solitário. Algumas universidades 
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não investigam nada (exceção ao Brasil e México), somen-
te aprovam as teses que são propostas. Por exemplo, se os 
pesquisadores da ALAIC investigassem os trabalhos apre-
sentados na FELAFACS, eu creio que perceberiam que a 
grande maioria não tem nenhuma investigação. Se Dzerem 
um estudo comparativo das matérias sobre literatura bá-
sica, eu creio que não teríamos grandes surpresas. Não há 
nada que seja coordenado ou comunitário de fato, não há 
concentração. Não está institucionalizada a pesquisa. 

Em meu país, há 15 escolas de comunicação, com apro-
ximadamente 8 anos de existência. Não nos podemos es-
quecer de que temos perto de 8 milhões de habitantes. Há 
universidades que não têm professores, não têm literatura, 
não fazem pesquisa, não participam de entidades de pesquisa. 
Muita gente pensa que a entrada na comunicação é a entrada 
na televisão, no rádio, enDm, dos meios de comunicação.

M. Cristina Gobbi: Além dos estudos das políticas nacio-
nais de comunicação, soube que o senhor é um poeta.

L. Ramiro Beltrán: Sim, sim, de vez em quando. Te-
nho um poemário. Publiquei um livrinho.

M. Cristina Gobbi: Atualmente, muitas coisas estão mu-
dando no panorama político brasileiro. O nosso Congresso Na-
cional está estudando uma alteração na Constituição Federal, 
no sentido de permitir uma Participação de grupos estrangei-
ros, nas empresas de comunicação, girando em torno de 30% 
ou até 49% de participação. Também estão fazendo um grande 
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número de processos de privatização. Qual sua opinião a res-
peito disso? Como essa abertura poderá in"uenciar no conteúdo 
de nossa produção cultura?

L. Ramiro Beltrán: Isso é uma política parcial. Em 
toda a América Latina está ocorrendo isso com referência 
ao processo de privatização. É consequência da globali-
zação. Eu creio que, principalmente, os meios audiovisu-
ais têm usado isso. Talvez, por uma questão de custo. A 
despesa para produzir, localmente, e muito maior do que 
comprar alguma produção de fora. Hoje, mais do que 
nunca, a avalanche de informações vem por todas as vias 
(agências noticiosas, a Internet). Não creio que possa haver 
políticas que proíbam. Por isso, falei em políticas parciais, 
pois existe uma porcentagem de produção interna de ma-
terial. Porém, algumas vezes, não se pode atender toda a 
disponibilidade, porque é muito caro produzir no merca-
do interno. Ou seja, a lei existe, mas não a aplicam. Uma 
boa maneira de contrapor isso seria dar estímulos para a 
produção nacional. Não adianta tapar o sol com um dedo. 
É importante, também, gerar uma universidade com ca-
pacidade crítica de ver os meios e, assim, poder transmitir. 
As crianças, hoje em dia, sabem muito pouco a respeito 
de seus países. Precisamos mudar essa mentalidade. Criar 
uma cultura para a valorização do que se produz no pró-
prio país e dar muitos estímulos ao material produzido no 
mercado interno.

M. Ctistina Gobbi: Como o senhor avalia as dimensões tec-
nologias, políticas e econômicas nesse processo de informatização e 
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de comunicação em um mundo tão globalizado, mas com realidades 
estruturais tão diferentes?

L. Ramiro Beltrán: A primeira é uma questão de aces-
so. Essas tecnologias estão evoluindo de forma barata. Na 
América Latina, um em cada 1.000, têm Internet. Temos 
que aproveitar para toda a sociedade essas maravilhas das 
tecnologias. Devemos converter o que é privilégio de pou-
cos para um acesso de muitos. Um acesso orientado, que 
lhes permitam utilizar recursos com alguma sabedoria.

M. Cristina Gobbi: A comunicação é somente mais um 
campo de estudos para várias disciplinas, especialmente nas áreas de 
ciências humanas, ou uma ciência em gestação?Qual é sua opinião?

L. Ramiro Beltrán: Isso é uma velha discussão. Há uma 
comunicologia ou não há. Se existe como ciência indepen-
dente própria ou se é simplesmente uma área de estudo. 
Eu creio que a discussão continua. É certo que a comuni-
cação é o processo central da existência social. Muitas ve-
zes, quando estudamos a comunicação, estamos estudando 
a parte psicológica, sociológica ou econômica. Da mesma 
maneira, as outras disciplinas têm sempre um fator de co-
municação. Eu creio que seja natural esse intercâmbio. Há 
pelo menos 40 anos, nasceu, nos refugiados pelo nazismo, 
que viviam nos Estados Unidos, a vocação de fazer a co-
municação na ciência. Cada vez mais se tem consciência 
de que o poder da comunicação é crucial para a vida em 
sociedade. Na ciência, temos que ter um certo rigor, certas 
leis e parâmetros. E nós temos isso. Embora acredito que a 
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comunicologia seja uma ciência social menina em compa-
ração com as outras. Porém, devemos considerar que a co-
municação não tem raízes próprias. Nossas raízes estão na 
linguística, na sociologia, na antropologia e na psicologia 
social. Entretanto, seu objeto é próprio e muito especíDco. 
Eu acredito nessa inter-relação entre as ciências. 

M. Cristina Gobbi: Fazendo um balanço entre as décadas de 
1960-1970 e 1980-1990, marcadas pelo paradigma desenvolvi-
mentista, na primeira, e da globalização, na segunda, quais dos dois 
períodos foram mais negativos para a América Latina no plano in-
telectual? E qual o senhor acredita deva ser o papel dos pesquisadores, 
dos professores, dos estudiosos da comunicação no momento atual?

L. Ramiro Beltrán: É uma pergunta difícil. A primeira, 
era mais ou menos manejável, e esta outra é tão fabulosa, 
tão veloz, tão magníDca. Creio que a primeira década foi 
mais humana, a segunda, mais cruel. As pessoas não sabem 
de onde são, não existem fronteiras.

M. Cristina Gobbi: O senhor acredita que os estudiosos 
latino-americanos das gerações mais novas já estão recebendo o 
respeito da comunidade internacional, no que tange aos estudos 
da comunicação que realizam?

L. Ramiro Beltrán: Eu não tenho informações para 
responder a isso. Não estou seguro sobre isso. Precisarí-
amos fazer um levantamento do que se está produzindo, 
veriDcar se não se trata apenas de temáticas soltas.
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M. Cristina Gobbi: Para encerrar, o que fazer para con-
seguir a democratização da comunicação na América Latina?

L. Ramiro Beltrán: Creio que essa é uma pergunta 
cuja resposta vale muitos milhões de dólares. Uma das 
coisas que se dedicou a Escola Latino-americana de Co-
municação foi buscar respostas para essa pergunta. Freire, 
Kaplún, Diáz Bordenave, e muitos outros. Acredito que 
existam dois níveis. O primeiro conceitual: o que é demo-
cracia, o que é desenvolvimento? A linha de políticas da 
comunicação é uma sublinha da democratização. Uma das 
estratégias que se pensou para democratizar a comunica-
ção. Outra, foi a criação, sem teorias, de pequenos meios, 
por exemplo, as rádios mineiras da Bolívia. Não se trata de 
uma linha acadêmica, e sim prática. Isso é uma forma de 
democratização da comunicação. Sem equilíbrio não pode 
haver democracia.
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16. Robert White36: 
Ética e Comunicação para o 

Desenvolvimento37 
SK&1( V1#4L&1( M+#$1#(

Sonia V. Moreira – Professor White, como está a pesquisa 
sobre desenvolvimento nacional?

Robert White – Acredito ser amplamente reconhecido 
que vivemos um impasse sobre o desenvolvimento socio-
econômico, quando se trata de teoria da pesquisa, políti-
ca pública ou de como conseguir resultados práticos. Do 
ponto de vista econômico, a maioria das nações do Sul 
encontra-se numa posição de estagnação ou, como em al-
guns países da América Latina, em estado de total crise 

36. Robert White é coordenador do programa de doutorado em Co-
municação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Grego-
riana em Roma, onde também é professor de Ética e de Comunicação 
e Desenvolvimento.

37. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXIV, nº2, jul./dez. 2001. p.123-134. Semestral.
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político-econômica. Provavelmente, existe um grau maior 
de pobreza, especialmente, nas populações rural e urbana 
de baixa renda, do que existia há quarenta anos. Politi-
camente, poucos países progrediram, realmente, no to-
cante à participação ampla, estável e democrática. Muitos 
continentes estão vivenciando uma série de guerras civis 
demolidoras. Na área da educação, a maioria dos indica-
dores mostra uma estagnação relativa. O fenômeno mais 
perturbador é a enorme lacuna entre o setor de classe mé-
dia, relativamente, próspero e a classe marginal crescente 
dos sem-terra, desempregados ou subempregados, ou das 
populações Gutuantes, migrantes, que vivem no limite da 
pobreza. O grande e crescente número de meninos de rua 
é apenas um indicador dessa lacuna.

Sonia V. Moreira – Em que área as pesquisas recentes fo-
calizaram esse problema?

Robert White – O interesse na pesquisa sobre comuni-
cação e desenvolvimento, no tratamento da comunicação 
com a população rural pobre, foi ampliado recentemente. 
Há um número considerável de publicações sobre formas 
de comunicação participativa e alternativa nas zonas ru-
rais. Melkote, em um de seus trabalhos, propôs a “capa-
citação” do pobre e do marginal como a questão central 
da comunicação para o desenvolvimento. No contexto da 
América Latina, existem discussões sobre os novos mo-
vimentos entre mulheres, populações indígenas e jovens. 
Essa ênfase na organização e capacitação do pobre e do 
marginal é muito bem-vinda, mas a reGexão sobre elas, 
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raramente, vai além do nível “micro”. Não há uma teoria 
geral propondo um papel para a comunicação ou “capaci-
tação” das zonas rurais no desenvolvimento nacional. Não 
é surpresa que, na prática, apenas alguns governos este-
jam levando-a em consideração. De fato, em muitos paí-
ses – como o Brasil – a política e a legislação estão dando 
menos apoio às organizações de pessoas, como as coope-
rativas. As concepções neoliberais dominantes da política 
de desenvolvimento não percebem o importante papel das 
abordagens da comunicação participativa. Minha própria 
pesquisa sobre comunicação para o desenvolvimento, no 
contexto da América Latina, focalizou, inicialmente, o 
papel da rádio comunitária em ajudar a população rural 
pobre (os campesinos) a organizar a base do poder social 
para inGuenciar, signiDcativamente, a política nacional. A 
pesquisa que realizei, em Honduras, na República Domi-
nicana, e em outros países, considerou a análise de como 
a combinação de rádios comunitárias locais e a comunica-
ção intergrupal poderiam apoiar os movimentos popula-
res. Realmente, Honduras e outros países, naquela época, 
tinham movimentos populares expressivos e as novas for-
mas alternativas de comunicação foram muito importan-
tes na inGuência da política pública em favor da reforma 
agrária e da formação de um sistema de cooperativas de 
produção rural. Desenvolvemos, ainda, um modelo para 
a educação agrícola de pequenos lavradores, usando o rá-
dio, a comunicação intergrupal e outras formas de mídia 
alternativa. Posteriormente, alguns de nós trabalhamos no 
ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnaciona-
les) e com Rafael Roncagliolo para promover os esforços do 
NOMIC e a democratização da comunicação. Em meados 
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e no Dnal da década de 1980, quando fui diretor de pes-
quisa do Centro de Estudo de Comunicação e Cultura, em 
Londres, – e trabalhando com os movimentos NOMIC, 
não somente na América Latina, mas também na Áfri-
ca e na Ásia – Dcou evidente que os movimentos para a 
melhoria da mídia, na América Latina e outras partes do 
mundo, não seriam consumados. A mídia servia, cada vez 
mais, à informação e a outras necessidades da classe média 
urbana, e todos os esforços para utilizar a mídia para o de-
senvolvimento e na participação da população rural pobre 
estavam sendo abandonados. Alguns podem argumentar 
que a telenovela era uma forma de mobilização política sig-
niDcativa, mas de difícil comprovação, creio eu.

Sonia V. Moreira – Quais foram os obstáculos ou proble-
mas encontrados no !nal dos anos 1980 e início dos anos 1990?

Robert White – No inicio de 1990, era evidente que 
não tínhamos uma concepção de desenvolvimento na-
cional, mas três importantes paradigmas antagônicos: o 
paradigma da modernização favorecia, amplamente, in-
vestidores econômicos; o paradigma fortemente apoiado 
pelo governo como uma forma de aliança entre políticos 
militares e nacionalistas; e o paradigma do movimento 
popular, surgido de uma aliança entre intelectuais de es-
querda, líderes de movimentos populares, alguns elemen-
tos da Igreja e um considerável número de universitários 
frustrados, desempregados. Cada um desses grupos acre-
ditava, de maneira bastante fundamentalista, que a versão 
do desenvolvimento era a única interpretação válida. O 
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objetivo de cada grupo era obter o controle do aparato do 
Estado e reeducar a população de acordo com o seu ponto 
de vista. Se um grupo ganhasse o poder, os outros seriam 
quase totalmente excluídos. Por exemplo: todos os esfor-
ços para introduzir reformas fundamentais, na mídia, com 
maior responsabilidade pública e redução de propagan-
da excessiva em países, como Peru, Venezuela e México 
tendiam a ser “exclusivas” de alguns dos maiores agentes 
sociais nessas nações. Consequentemente, os debates so-
bre política da mídia pública tendiam a ser bloqueados, 
totalmente, pelos grupos oponentes, que viam a si mes-
mos como perdedores absolutos na nova política da mídia 
pública. Em outras áreas de desenvolvimento, como a da 
reforma agrária, outro grupo dominante que seguisse um 
paradigma diferente de desenvolvimento, também negava 
outros movimentos de novos agentes sociais. Nos piores 
casos, os grupos oponentes começavam uma guerra civil. A 
“guerra teórica” dos paradigmas do desenvolvimento gerou 
um tipo de princípio teórico indeDnido, no mundo intei-
ro, e evoluiu para uma série de guerras civis devastadoras 
e contínuas, violência espontânea, corrupção e repressão 
ditatorial. Em praticamente nenhum caso os grupos rivais 
foram capazes de chegar a um processo de negociação e 
inclusão de uma ampla variedade de agentes sociais. Após 
um período de absoluta exaustão em conGito, a solução pa-
drão era transferir o processo para agências internacionais 
externas, como o Fundo Monetário Internacional e o Ban-
co Mundial, que trouxeram políticas favoráveis a países do 
centro do neoliberalismo e ajustes estruturais. 
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Sonia V. Moreira – Surgiram, então, novas concepções te-
óricas de desenvolvimento nacional a partir deste impasse?

Robert White – Praticamente, quase todas as teorias 
mais recentes que tratam de desenvolvimento enfatizam 
aquela integração cultural de unidades nacional e regional. 
Por exemplo: Jan Servaes, atualmente, um dos principais 
teóricos da comunicação para o desenvolvimento, coloca 
muita ênfase nas dimensões culturais do desenvolvimento. 
As nações não podem conduzir sua independência polí-
tica se não tiverem independência econômica, e a inde-
pendência econômica não será possível se não houver in-
dependência cultural. Desde a época de Adam Smith, os 
teóricos compreenderam que as culturas nacionais estabe-
lecem os objetivos econômicos. Entretanto, a independên-
cia cultural não será possível, se não houver independência 
da comunicação. Todas as nações da era moderna deram 
prioridade ao desenvolvimento de um sistema de comu-
nicação interna como o princípio fundamental do desen-
volvimento nacional. O segundo destaque é a necessidade 
da integração e cooperação regionais dentro do sistema 
internacional. Esta provou ser muito mais difícil do que 
muitos esperavam, porque a unidade nacional continua 
sendo a principal mobilização social aceita pelo sistema 
internacional. Alguns dos novos paradigmas mais fecun-
dos a respeito do desenvolvimento nacional surgiram, na 
América Latina, especialmente no trabalho teórico de J. 
Martín-Barbero e N. Garcia-Canclini. Novamente, esses 
teóricos destacaram a importância da integração e do diá-
logo culturais em termos regionais da América Latina. Há 
uma mudança de explicações de Dnalidade única, como a 
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transformação econômica ou o desenvolvimento político 
do Estado ou mesmo transformações estruturais de base 
popular. A mudança contempla explicações de multipa-
radigmas. Ambos, Martín-Barbero e Garcia-Canclini, de 
acordo com a minha leitura, veem a cultura como sistemas 
de pensamento, como o campo em que emergem a inte-
gração e o propósito sociais. Ambos reconhecem o fator 
de hegemonias culturais, mas destacam processos de mis-
tura ou hibridização culturais como forma de reconhecer e 
encorajar. Martín-Barbero destaca a televisão e, especial-
mente, a telenovela , como uma das áreas mais importan-
tes, na qual diversos setores institucionais e classes sociais 
reúnem-se para construir o pensamento. Ele não vê esse 
processo de construção de pensamento como o consumo da 
televisão, simplesmente, mas como várias formas de mediação. 

Sonia V. Moreira – O senhor considera as teorias de Mar-
tín-Barbero e Garcia -Canclini como a saída para este impasse?

Robert White – Acho que elas oferecem elementos 
muito importantes, especialmente na sua concepção de 
formação de uma aliança hegemônica e do papel da dinâ-
mica de novos movimentos sociais. Martín-Barbero con-
siderou os movimentos sociais uma das mediações mais 
importantes. Talvez, tenha sido inadequado que muito do 
acompanhamento de Martín-Barbero tenha focalizado a 
análise de recepção – frequentemente em nível puramente 
descritivo e taxionômico – e não o papel das mediações, 
que é o centro de sua contribuição teórica. Pelo menos, 
esperava-se que a pesquisa sobre a recepção de telenovelas 
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vinculasse essa análise descritiva ao pensamento sobre as 
mediações sociais. Houve um número considerável de pes-
quisas sobre novos movimentos sociais, na América Lati-
na, mas isso é feito, frequentemente, por latino-america-
nos em universidades dos Estados Unidos, e não há muita 
referência ao desenvolvimento de teorias de comunicação 
e de cultura na América Latina. Acredito que uma das 
contribuições mais importantes de Martín-Barbero foi 
indicar as tendências maniqueístas ou “fundamentalistas” 
na dinâmica sociocultural da América Latina e de outras 
regiões de países do Sul. O destaque de um paradigma 
particular de desenvolvimento como o único modelo “ver-
dadeiro” é uma manifestação disso. O fenômeno das “guer-
ras culturais” entre fundamentalistas é mundial. A maioria 
dos elementos mais criativos de muitas de nossas insti-
tuições – a universidade, a igreja, os partidos políticos – é 
simplesmente bloqueada ou omitida. Se uma abordagem 
teórica em uma universidade ou uma abordagem teoló-
gica em uma igreja não for aceita pelo grupo dominante, 
não terá esperança de acesso para formar uma discussão 
pública naquelas instituições. Na realidade, não há debate 
público. Existe pouquíssima interação cultural geradora 
de novas ideias. Há uma atmosfera geral de estagnação 
intelectual e um enorme problema com a partida dos me-
lhores pesquisadores em busca de pastos mais verdes dos 
países do Norte. Alguns dos paradigmas de desenvolvi-
mento mais interessantes são baseados no entendimento 
dos processos sociais que conduzem à negociação e ao di-
álogo culturais.
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Sonia V. Moreira – Como sua pesquisa e publicação trata-
ram estes processos de negociação e diálogo culturais?

Robert White – Tenho me interessado sobre os pro-
cessos culturais que tiram um setor cultural do seu próprio 
interior, parecendo “fundamentalismo”, e os leva a consi-
derar seriamente as ideias de outro setor cultural que pare-
cem ser, a princípio, completamente contrárias. Muito da 
minha publicação, na área da comunicação e desenvolvi-
mento, teve como objetivo criar uma teoria de negociação 
cultural e diálogo cultural. As premissas ideais são: 

em primeiro lugar, cada setor cultural tem o direito 
de manter sua própria tradição; 
em segundo lugar, as tendências da concentração 
de poder, os conGitos socioculturais e as alianças 
hegemônicas são uma parte endêmica de nossas 
sociedades; mas, também, existem tendências de 
aparecimento de novos agentes sociais e de abertu-
ra de formações culturais hegemônicas para novas 
dimensões culturais; 
em terceiro lugar, os agentes sociais podem iden-
tiDcar a utilidade da remoção do conGito da esfera 
armada para uma área de conGito sobre a deDnição 
do pensamento em espaços culturais;
em quarto lugar, o conGito e o debate culturais já 
são uma forma de comunicação, e o início da nego-
ciação e do diálogo;
em quinto lugar, os símbolos culturais negociados 
que surgem no “limite” de setores culturais, a Dm de 
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terem algum tipo de troca harmoniosa, são o início 
de um novo conjunto de símbolos comuns em que 
grupos culturais diferentes podem se identiDcar de 
diversas maneiras. Portanto, caso existam diferenças 
acentuadas em um nível, pode haver acordo em um 
nível mais elevado de integração simbólica;
a sexta premissa ideal é: quando uma determinada 
instituição, ou uma nação, ou uma região transna-
cional, cria símbolos comuns que atraem a identi-
Dcação de muitos setores diferentes de uma nação. 
Isso libera uma energia criativa enorme em uma 
nação ou região em cada aspecto da vida: empe-
nho econômico e cientíDco, criatividade formada, 
previamente, na mídia, criatividade religiosa, novas 
formas de participação política etc. A questão cen-
tral é como uma nação ou região chega à conclu-
são de que os conGitos fundamentalistas devem ser 
deslocados para o nível do conflito cultural, dra-
matúrgico. Venho estudando casos particulares, 
como o da África do Sul, que evitou cair numa 
violência sangrenta e foi capaz de caminhar para 
uma sociedade civil pluralista. Particularmente, 
o que acho interessante, é como as energias cul-
turais, na África do Sul, estão conduzindo o país 
à expansão econômica, mas, também, a grandes 
tipos de criatividade. 

Sonia V. Moreira – O senhor percebe padrões particulares 
de negociação e diálogo culturais relacionados ao desenvolvi-
mento?
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Robert White – Analisei pelo menos três processos de 
negociação e diálogo culturais. A negociação representa 
um Dm do continuísmo, no qual há uma representação 
mútua de direitos, mas menos compartilhamento real de 
valores comuns e símbolos comuns, visto que o diálogo 
reside no outro extremo do continuísmo, envolvendo mais 
criação de símbolos comuns de identiDcação. Um dos pro-
cessos é o das instituições que têm uma longa história, mas 
são capazes de reconhecer a importância de novos agentes 
e encontrar um novo papel em uma sociedade mais com-
plexa. Essas instituições foram capazes de ceder muito de 
sua cultura e outras formas de poder aos novos papéis. É o 
caso, acredito, da Igreja, das monarquias constitucionais e 
das oligarquias tradicionais. Todas essas instituições sofre-
ram transformações profundas, nos últimos cem anos ou 
mais, e tornaram-se instituições signiDcativas para as de-
mocracias populares. O importante é que essas instituições 
são trazidas para uma posição de comunicação, troca e diálogo 
com outros agentes sociais, de tal forma que reconhecem o va-
lor de outros agentes sociais para elas mesmas e para o bem da 
sociedade como um todo. Novos agentes sociais trazem uma 
orientação radicalmente diferente à sociedade, mas as institui-
ções mais antigas são capazes de encontrar algo de novo em 
suas tradições, de modo que podem aceitar novos agentes sem, 
entretanto, trair sua identidade cultural.

Sonia V. Moreira – Então, é um processo de interação?

Robert White – Sim. O processo de interação começa, 
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frequentemente, de maneira hostil, conGitante, mas que 
requer que cada instituição, para defender-se, “examine” os 
valores constitutivos de outras instituições. As instituições 
mais antigas devem compreender por que novos agentes 
sociais são atraentes em uma sociedade e descobrir alguns 
desses símbolos e recursos atraentes em sua própria tra-
dição. Obviamente, o grau de poder que os novos agentes 
sociais podem acumular é um fator importante para co-
mandar a atenção de uma sociedade. Através da interação 
entre antigos e novos agentes sociais, surgem um código 
comum perceptível por ambas as instituições e símbolos 
com os quais podem se identiDcar. A mídia de massa é 
muito importante nesse processo de diálogo cultural, por-
que oferece um fórum, em que os valores dos novos agen-
tes sociais são apresentados de maneira atraente. A mídia 
também retrata uma diversidade de instituições que in-
teragem de forma mais humana e lúdica. Geralmente, os 
meios de comunicação facilitam o processo de negociação 
e diálogo culturais, porque:

1) são populares e incluem todos os agentes sociais, por 
exemplo, em obras de Dcção;
2) a mídia é um contexto festivo, lúdico, quase impercep-
tível, em que a rigidez doutrinária, fundamentalista, é me-
nos proeminente;
3) o conGito é trazido ao nível da manifestação dramatúr-
gica de símbolos que tentam dominar o espaço do pensa-
mento;
4) o contexto festivo da mídia signiDca que os símbolos 
comuns são apresentados de maneira muito vigorosa;
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5) o controle hegemônico é sempre uma tentativa da mí-
dia, mas em linguagem altamente conotativa, na qual cada 
símbolo possui tantos signiDcados possíveis para grupos 
diferentes, que as pessoas podem escolher o que quiserem. 

O trabalho de Jorge Gonzalez sobre expressões cultu-
rais e festivais urbanos foi uma inspiração decisiva para 
que eu desenvolvesse o papel da mídia no diálogo e na 
negociação culturais. O segundo processo ocorre quando o 
fundamentalismo hostil é interrompido ou tem signiDca-
do antagônico, tornando-se evidente que o prosseguimen-
to de uma luta sangrenta simplesmente destruiria tudo. Os 
setores percebem que é melhor negociar e encontrar sím-
bolos comuns que permitam a todos viver da melhor forma 
possível. Esta é a minha análise do processo na África do 
Sul e na Irlanda do Norte. O terceiro processo são aqueles 
grupos que escolhem tornarem-se ilhas culturais dentro 
de uma sociedade maior, reduzindo a interação ao mínimo 
e, em vez de encontrar um lugar para o grupo no espaço 
cultural da nação, simplesmente deixam que a corrente do 
desenvolvimento cultural siga seu caminho. Esses grupos 
sectários ou tribais desejam negociar uma tolerância da 
sociedade como um todo, contanto que não perturbem 
a sociedade como um todo. Isso permite que o grupo re-
tenha seu fundamentalismo de forma não agressiva para 
outros grupos.

Sonia V. Moreira – O senhor percebe um interesse maior 
nas teorias e pesquisas sobre o paradigma de negociação cultural 
do desenvolvimento?
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Robert White – Uma tendência dominante é o pa-
radigma comunitário em ambas as teorias – explicativa e 
normativa – das ciências sociais. Isso é, particularmente, 
marcado na área da teoria normativa, ou seja, ética da co-
municação e política pública. Mas, há tendências similares 
no trabalho de teóricos como Anthony Giddens. Como 
mencionei, vejo o trabalho de Martín-Barbero e Garcia-
-Canclini caminhando nessa direção. 

Sonia V. Moreira – E as contribuições de Wilbur Schramm 
aos estudos sobre desenvolvimento nacional: ainda são atuais?

Robert White – Wilbur Schramm está associado ao 
paradigma da comunicação e desenvolvimento que já não 
é eDcaz. Ele, raramente, é citado atualmente. A contribui-
ção mais consistente é a pesquisa que ele organizou sobre 
o uso da mídia para a educação e o desenvolvimento, exe-
cutada amplamente por seus alunos, tais como E. McA-
nany, J. Mayo, R. Hornik e outros. Essa pesquisa mostrou 
que a mídia podia ser usada, efetivamente, especialmente 
na educação. Surpreendentemente, não foram realizadas 
muitas pesquisas sobre esses tópicos, nos últimos vinte 
anos, e os estudos realizados em Stanford sob a iniciativa 
de Schramm ainda representam contribuições importantes.

Sonia V. Moreira – Algo que parece, também, ser uma 
preocupação entre os pesquisadores de mídia da América La-
tina, do Brasil em particular, é a falta de estudos e pesquisas 
mais profundos sobre a ética da mídia, especialmente a ética no 
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Jornalismo. Quais são os seus comentários sobre a situação real 
dessa área de estudo na América Latina e em outros países?

Robert White – Não existe muita preocupação com a 
ética da mídia, porque a tradição de “responsabilidade so-
cial” não é muito forte na América Latina. Os movimen-
tos de reforma da mídia, realizados nos anos 1970 e 1980, 
procuravam mudanças estruturais básicas na sociedade da 
América Latina e a democratização da comunicação em 
geral. A ética proDssional estava incluída nisso. O interesse 
da ética proDssional, na mídia, é forte nos Estados Uni-
dos, onde a tradição da responsabilidade social impregnou 
o mundo da mídia. Naquele contexto, a mídia era vista 
como algo importante para o desenvolvimento da demo-
cracia política e para a qualidade de vida da sociedade. Na 
América Latina, a mídia é simplesmente um negócio e 
realmente não parece, para as pessoas, que a mídia tenha 
qualquer moral, responsabilidade social.

Sonia V. Moreira – Qual foi a sua experiência mais inte-
ressante, durante o período em que viveu na América Latina? 
Há algum trabalho que o senhor gostaria de mencionar, como 
sua associação à ALER, por exemplo?

Robert White – Sim, o trabalho com a ALER (Associação 
Latino-americana de Educação Radiofônica) e a pesquisa que 
realizamos em escolas de rádio foram os períodos mais interes-
santes da minha pesquisa. Mas, o trabalho com o ILET (Ins-
tituto Latino-americano de Estudos Transnacionais) sobre a 
democratização da comunicação, também, foi interessante. 
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Sonia V. Moreira – Em que consiste o seu trabalho como 
membro do comitê de publicações da IAMCR (International 
Association for Media and Communication Research)? Exis-
tem, atualmente, áreas de interesse especial para publicação?

Robert White – O comitê de publicações encoraja 
cada setor a publicar um ou dois livros sobre as tendências 
atuais a cada cinco anos. O comitê esteve menos ativo, nos 
últimos anos; mas, agora, está começando uma nova etapa, 
sob a direção de seu novo presidente, Sr. Morgan.

Sonia V. Moreira – Para encerrar: o senhor poderia des-
crever o teor de suas aulas sobre Ética da Comunicação na 
Universidade Gregoriana?

Robert White – No meu curso, destacamos não somen-
te os aspectos deontológicos da ética da mídia, mas a teo-
ria normativa da mídia oculta na sociedade. Apresento o 
desenvolvimento histórico da teoria normativa, através do 
corporativismo, libertarismo, responsabilidade social, de-
mocratização e dimensões comunitárias contemporâneas 
da comunicação pública. Encaro isso como o fundamento 
para aplicações mais concretas em deontologia, treinan-
do jornalistas em ética na mídia e no projeto de política 
da comunicação. Os alunos devem adaptar a teoria geral a 
teses concretas. Também tenho um seminário contínuo de 
quatro semestres para candidatos a doutorado na área de 
ética na mídia. Lemos juntos os 40 ou 50 principais clás-
sicos de ética na mídia. Atualmente, estou trabalhando em 
um livro que trata de teorias normativas da comunicação, 
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junto com Denis McQuail, CliFord Christians, Kaarle 
Nordenstreng e Ted Glasser.
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17. José Manuel Paquete de 
Oliveira38: Panorama dos estudos de 

Comunicação em Portugal39 
SK&1( V1#4L&1( M+#$1#( 

Sônia V. Moreira – Para começarmos, professor José Ma-
nuel, o Sr. poderia apresentar de uma forma resumida o que é 
a SOPCOM? 

José M. Paquete de Oliveira – A SOPCOM (Associa-
ção Portuguesa de Ciências da Comunicação) foi funda-
da com um objetivo principal bem determinado: procurar 
reunir a comunidade cientíDca na área das Ciências da 
Comunicação e criar condições para que o seu trabalho de 
estudo, reGexão e investigação, nesses domínios, pudesse 

38. José M. Paquete de Oliveira é docente do Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa e presidente da Associação Por-
tuguesa de Ciências da Comunicação.

39. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXV, nº1, jan./jun. 2002. p.111-119. Semestral.
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ser valorizado e, sobretudo, ganhasse uma maior visibilida-
de na sociedade portuguesa e internacional, contribuindo 
para o seu “desenvolvimento sustentado”.

Sônia V. Moreira – A criação da Associação coincide com o 
período em que os estudos portugueses na área de Comunicação 
tomam maior impulso? 

José M. Paquete de Oliveira – As Ciências da Co-
municação, em Portugal, têm um surgimento tardio. Em 
especial, devido às condições políticas de um regime dita-
torial, o regime salazarista-marcelista (1936-1974) nun-
ca esteve interessado no desenvolvimento de estudos ou 
formação de cursos relacionados à comunicação pública 
e midiática. Esse sentimento foi, de algum modo, perpas-
sado às autoridades da Academia portuguesa e o estudo 
organizado nos diferentes domínios daquilo que, hoje, 
encobre-se no amplo campo das Ciências da Comuni-
cação, praticamente só vai surgir a partir de 1978. Nesse 
ano, surgem os primeiros cursos de Comunicação Social 
na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade Ca-
tólica, na Universidade Técnica de Lisboa. Pautadas por 
esse arranque, despontam várias outras licenciaturas nos 
domínios abrangentes desse campo cientíDco, nas univer-
sidades, entretanto, criadas no âmbito da “revolução” da 
Academia portuguesa, de que podem ser exemplo aquelas 
criadas na Universidade da Beira Interior (UBI – Covi-
lhã), na Universidade do Minho (Braga) e em diferentes 
Institutos Politécnicos públicos ou universidades privadas. 
Na alvorada desses novos tempos, a preocupação, como é 
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óbvio, era investir no ensino e na formação de quadros e 
proDssionais. Um trabalho embrionário, algo desintegrado 
e muito “fechado” sobre os diferentes núcleos que o ini-
ciavam. É no reconhecimento dessa situação que surge a 
SOPCOM. Reconhecia-se que era preciso procurar um 
movimento, sinergético e agregador, que criasse condições 
de associação entre os protagonistas e atores de um inves-
timento já notável, nessa área das ciências da comunicação, 
e suscitasse meios de dar mais visibilidade e notoriedade 
aos resultados dos vários projetos. 

Sônia V. Moreira – Alguns eventos, em especial, colabora-
ram para essa organização em torno de uma associação? 

José M. Paquete de Oliveira – Digamos que a primei-
ra grande manifestação pública desse sentido aglutinador 
dos fundadores da SOPCOM foi a realização do I Con-
gresso de Ciências da Comunicação, em Lisboa, na Fun-
dação Calouste Gulbenkian, em março de 1999. Era um 
congresso nacional, mas com dimensão internacional, no 
qual marcaram presença, entre outros, os nossos colegas 
brasileiros membros da Intercom: José Marques de Melo, 
Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Severino Lucena 
Filho, e de outros países, tais como Parés i Maicas, Da-
niel Dayan, Denis McQuail, Jean Pierre Meunier, Elihn 
Katz, Paul Beand, Daniel Bongnoux, Enrique Bustaman-
te, Lucien Sfez. Esse primeiro Congresso reuniu mais de 
seiscentos congressistas e nele foram apresentadas cerca de 
160 comunicações, já publicadas e que, de algum modo, 
na sua diversidade temática e qualidade, constituem 
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um “repositório ilustrativo” do trabalho de investigação, 
estudo e reGexão produzido por aqueles que formam a co-
munidade cientíDca, em Portugal, nesse domínio. 

Sônia V. Moreira – A partir dessa reunião de pesquisa-
dores da área, com projeção nacional e internacional, é que a 
SOPCOM se constitui efetivamente?

José M. Paquete de Oliveira – Para além dessa preo-
cupação “congregadora” da SOPCOM em apresentar re-
sultados visíveis do trabalho dos docentes e investigadores 
no plano nacional, na área das ciências da Comunicação, a 
SOPCOM, desde há primeira hora, procurou concretizar 
uma rede de contatos com os estudiosos e investigadores 
de outros países, com particular atenção àqueles disper-
sos na, cientiDcamente rica e entusiasmante, comunidade 
da grande nação brasileira e aos nossos “irmãos” lusófonos 
espalhados nos países que formaram a lusofonia. Assim, a 
SOPCOM organizou ou tem estado ligada a vários en-
contros internacionais, entre os quais destacamos os En-
contros Lusófonos de Lisboa/Portugal (1997), Sergipe/
Brasil (1998), Braga/Portugal (1999), São Paulo/Brasil 
(2000).

Sônia V. Moreira – Essa convivência, desde o início, com 
pesquisadores de outros países de língua portuguesa é uma ca-
racterística importante da SOPCOM. Que entidades o Sr. des-
tacaria como parte essencial do processo de formação e sedimen-
tação da Associação?
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José M. Paquete de Oliveira – Parceira especial, e 
principal “motor” para este cultivar de relações especíDcas 
e privilegiadas com a vasta comunidade brasileira tem sido 
a Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisci-
plinares da Comunicação. As mútuas relações reciproca-
mente desenvolvidas, e apoiadas de modo solícito e em-
penhado pelas suas direções, têm produzido um salutar e 
produtivo intercâmbio, cujo resultado mais evidente tem 
sido o mútuo conhecimento dos investigadores de am-
bos os países, Brasil e Portugal, e o trabalho e iniciativas 
por estes realizados. É no âmbito desse relacionamento, 
particularmente cultivado, que surge a Lusocom, associa-
ção que, numa primeira fase, incidiu no desejo de reunir 
investigadores do Brasil e de Portugal; mas, hoje, como 
se atesta pelo Congresso realizado este ano de 2002, em 
Maputo, Moçambique, congrega investigadores e estudio-
sos no domínio das Ciências da Comunicação dispersas 
pelos vários países do espaço lusófono, particularmente 
Angola, Moçambique e Cabo Verde. Mas, a SOPCOM 
pensa, também, na sua ligação a outros países. As relações 
com a Espanha, e com todo o mundo ibero-americano, são 
igualmente um objetivo dos nossos programas. Assim, em 
maio de 2001, cooperamos, ativamente, na realização do I 
Congresso Ibérico realizado em Málaga, na Espanha, que 
contou com a presença de 70 investigadores portugueses e 
de mais de duas centenas de colegas espanhóis. Por outro 
lado, a presença a título individual, de nossos associados na 
ASSIBERCOM e na IBERCOM, signiDca, exatamente, 
o interesse com que, nós, portugueses, vemos o culto da 
lusofonia e do mundo iberoamericano. Com o resto do 
mundo, as relações – embora talvez ainda tímidas – que a 
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SOPCOM procura cativar com a IAMCR (International 
Association for Media Communication and Research) e 
com a ICA (International Communication Association, 
dos Estados Unidos), a AMIC (na Ásia) e a ALAIC (na 
América Latina) são demonstrativas do nosso desejo de 
vir a conDrmar uma internacionalização, convencidos da 
ajuda recíproca e da imprescindibilidade necessárias para 
um enriquecimento mútuo da existência de uma “comuni-
dade cientíDca” em escala planetária. 

Sônia V. Moreira – Como o Sr. classi!ca a produção no 
campo da Comunicação, hoje, em Portugal?

José M. Paquete de Oliveira – A produção atual na 
área da Comunicação, em Portugal, pode-se considerar, 
depois de uma fase de autêntica explosão (décadas de 1980 
e 1990), num período de acreditação e próxima de atin-
gir uma “maioridade” reconhecida. O período de explosão 
corresponde àquele a que Mário Mesquita denominou de 
“milagre da multiplicação dos cursos”, com a criação de 
cerca de 40 cursos no domínio abrangente das Ciências 
da Comunicação nas mais diversas faculdades e institutos 
– públicos e privados – de ensino superior. E essa mesma 
“explosão” coincidiu, ou foi a reboque, com a “explosão” da 
mídia e do mercado publicitário, nos anos 1980, o período 
da 2ª industrialização, em Portugal, desse setor. O fascínio 
encantador dessa nova proDssão de jornalista, num Portu-
gal democrático, livre e plural, contribuiu para esse “mila-
gre”. Fatores de várias ordens concorreram para a virada do 
país e do espectro da Comunicação, entre os quais são im-
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portantes destacar: um efetivo desenvolvimento do país; 
uma melhoria das condições econômicas, sociais e cultu-
rais de grande parte da população; a adesão de Portugal à 
União Europeia; a abertura à exploração de televisões pri-
vadas/comerciais, em 1992, com um novo quadro jurídico-
-legal; uma forte competitividade na concorrência nacional 
e estrangeira no mercado de marketing e publicidade. 

Sônia V. Moreira – Tais condições in"uenciaram o ensino de 
Comunicação em Portugal, ao incentivar a criação de cursos e, ao 
mesmo tempo, chamar a atenção para as peculiaridades do ensino 
nessa área. Com isso, a produção cientí!ca ganhou mais espaço?

José M. Paquete de Oliveira – A nova conDguração 
do ensino e da formação, nesse campo, veio transformar a 
situação. Ao número crescente de licenciados correspon-
de o aumento de teses de licenciatura e, progressivamente, 
de teses de mestrado e de doutorado. Isso representa um 
investimento representativo na preparação de recursos hu-
manos e na produção de estudo e investigação nesses do-
mínios. É pena que grande parte permaneça no “silêncio” 
das bibliotecas ou dos depósitos escolares. O programa 
de Dnanciamento à edição de obras na área de Ciências 
da Comunicação, instituído em 1999, pelo Secretário de 
Estado, que tutela o setor, veio provocar uma maior di-
vulgação. Ao pioneirismo da revista Comunicação & Lin-
guagens, editada pelo Centro de Estudos de Comunicação e 
Linguagens da Universidade Nova de Lisboa, veio, depois, 
juntar-se à Comunicação e Sociedade, Cadernos do Noroeste, do 
ICS da Universidade do Minho, a revista Caleidoscópio, da 
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Universidade Lusófona e, agora, as mais recentes, Trajectos 
do ISCTE, e Media e Jornalismo, do Centro de Investiga-
ção Media e Jornalismo. É importante registrar, também, 
a atenção que diversas editoras, ultimamente, estão dedi-
cando a esse domínio cientíDco, com coleções especíDcas, 
tais como a Presença, a Minerva, a Editorial Notícias, a 
Terramar, a Bizâncio, as edições Piaget, a Celta. O Dnan-
ciamento à investigação, por parte da Fundação para a Ci-
ência e Tecnologia do Ministério da Ciência, também tem 
contribuído para uma maior credibilidade na hierarqui-
zação e importância da investigação nessa área. Eu diria 
que, hoje, basta consultar as “Atas” dos dois Congressos da 
SOPCOM (1999 e 2001), para obter uma imagem muito 
positiva e qualiDcada da produção dos investigadores por-
tugueses nessa área de Ciências da Comunicação. 

Sônia V. Moreira – Levando em consideração esse novo 
momento da pesquisa e da produção cientí!ca em Portugal, 
como se organizam os cursos voltados para a formação na área 
de Comunicação?

José M. Paquete de Oliveira – Como mencionei antes, 
existe, hoje, talvez até devido à dimensão do país, uma pul-
verização dos cursos superiores (bacharelato e licenciatura). 
Pelo “Estatuto da Carreira Docente”, em vigor no sistema 
de ensino superior e pelas regras do sistema de avaliação 
correspondente, a investigação deve fazer parte da ativi-
dade docente. Ou seja, o sistema concebe que “o docente de 
ensino superior é o investigador que ensina”. Todavia, a ocu-
pação quase plena da distribuição do serviço (carga horária), 
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pelas atividades de ensino, prejudica de alguma maneira e, 
em muitos casos, inviabiliza uma produção mais coerente 
e de maior rentabilidade. Por outro lado, sob o ponto de 
vista operativo, as formas organizativas são díspares, con-
soante as diferentes práticas nas diversas instituições. A 
forma organizativa mais corrente é a constituição de cen-
tros de investigação, integrados nas próprias instituições 
ou constituídos em cooperativas ou associações, nos ter-
mos jurídicos da legislação portuguesa. 

Sônia V. Moreira – De que modo, esse contexto in"uencia 
a produção de dissertações de mestrado ou teses de doutorado em 
áreas como Jornalismo, relações públicas, teorias da comunica-
ção, etc.? Há como identi!car, em Portugal, centros de excelên-
cia no campo das Ciências da Comunicação?

José M. Paquete de Oliveira – Com esse “pano de fun-
do” é correto aDrmar que os campos de investigação, a que 
se refere, na sua pergunta, são objeto de pesquisa quer em 
teses de mestrado, quer em teses de doutorado e, ainda, 
em projetos de investigação. Embora cometendo alguma 
injustiça relativa, pois seria exaustiva e sem espaço, aqui, 
uma lista completa, julgo poder aDrmar que os centros ou 
grupos de investigadores associados às revistas, citadas an-
tes, são simultaneamente as unidades mais produtivas de 
pesquisa nesses domínios. Acrescento, ainda, na área das 
novas tecnologias a UBI (Universidade da Beira Interior), 
o ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políti-
cas) e a Escola Superior de Comunicação Social, do Insti-
tuto Politécnico de Lisboa.
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Sônia V. Moreira – Como o Sr. caracteriza o processo de 
intercâmbio entre os pesquisadores portugueses e brasileiros?

José M. Paquete de Oliveira – Graças aos primeiros 
encontros lusobrasileiros – e, depois, mais extensivamente 
lusófonos, que vieram dar origem à Lusocom, hoje, cada 
vez mais orientada para constituir-se em Federação Lu-
sófona das Ciências da Comunicação, como Dcou claro, 
em Maputo, no encontro deste ano – existem condições 
para haver uma aposta clara no intercâmbio em vários ní-
veis (docentes, investigadores, alunos), com o objetivo de 
trocar competências e experiências e desenvolver pesqui-
sas comuns. Por razões históricas e políticas – e sem as 
fraturas que, em relação ao restante de países lusófonos, 
um passado recente atrasou – o intercâmbio com o Brasil 
tem sido maior. Cometendo, de novo, o “crime” de algu-
mas omissões, julgo, porém, de toda a justiça mencionar os 
nomes de José Marques de Melo, Cicilia Peruzzo e Maria 
Immacolata Lopes, do lado brasileiro, e os de Aníbal Al-
ves, José Bragança de Miranda e Moisés Martins, do lado 
português. Os encontros de Lisboa e Braga, de Sergipe e 
São Vicente foram decisivos para marcar esse relaciona-
mento. São incontestáveis e, absolutamente, reconhecidos, 
em Portugal, a pujança, o ritmo e a qualidade da produção 
cientíDca e do nível universitário no nosso país irmão, o 
Brasil. Esse intercâmbio tem condições genéticas e raí-
zes históricas e culturais comuns. Julgo que, para além de 
congressos e encontros, importa desenvolver programas 
de pesquisas conjuntas sobre problemáticas e interesses 
que dizem respeito aos dois países, com responsabilida-
des para produzir conhecimento em domínios cientíDcos 
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tão importantes. Falta, talvez, encontrar patrocinadores e 
fontes de Dnanciamento, públicos ou privados, por ambas 
as partes.

Sônia V. Moreira – A situação é diferente em relação ao 
intercâmbio entre os pesquisadores portugueses e os africanos de 
língua portuguesa?

José M. Paquete de Oliveira – De alguma maneira, 
respondi, em parte, a essa questão na pergunta anterior. 
Os países africanos do espaço da lusofonia viveram com 
Portugal uma história mais recente e diferente. Porém, 
um dos resultados mais positivos da reunião de Maputo, em 
Moçambique, foi a veriDcação de que estão ultrapassadas cer-
tas diDculdades, mais do que compreensivas. A escolha de um 
presidente português para a direção da Lusocom é uma ma-
nifestação de conDança de que, ao menos aqui, nas Ciências 
da Comunicação, o futuro pode ser contruído conjuntamente.

Sônia V. Moreira – Podemos concluir, então, que é boa a 
perspectiva de aprofundamento nas trocas de experiência e de 
conhecimento entre os pesquisadores do campo da Comunicação 
nos países de língua portuguesa? 

José M. Paquete de Oliveira – Creio ser detectável   
uma tendência de interesses comuns, nos diferentes níveis 
regional, nacional e internacional, consoante com as pro-
blemáticas das regiões, dos países ou do mundo, mas atra-
vessadas pelas mesmas preocupações, vendo que o mundo 
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é cada vez mais um “lugar único” e cada lugar é cada vez 
mais um “mundo especíDco”. A mediação face às novas 
tecnologias da informação nem, por isso, tem facilitado a 
comunicação entre as pessoas e os povos. Numa sociedade 
cheia de contradições, em que a abundância da informação 
não aumenta a intercomunicação individual ou coletiva, 
no nosso lugar ou no nosso mundo, as problemáticas que 
as nossas investigações terão de ajudar a compreender e 
resolver, talvez não sejam muito diferentes. A informação 
terá de reconquistar o caminho da comunicação.
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18. Margarida Kunsch40: A investiga-
ção comunicacional na 

América Latina41

S+&1( V1#41&1( M+#$1#(

Sônia V. Moreira – Qual o signi!cado da sua relação como 
presidente da ALAIC para o campo da pesquisa em comunica-
ção no Brasil?

Margarida Kunsch – O Brasil é uma referência no 
campo das Ciências da Comunicação e os seus pesqui-
sadores têm merecido um reconhecimento internacional, 
tanto pelas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas quan-
to pelas inúmeras publicações disponíveis na literatura 

40. Margarida M. Krohling Kunsch é professora da Universidade de 
São Paulo e atual presidente da ALAIC – Asociación Latinoameri-
cana de Investigadores de Comunicación. Foi presidente da Intercom 
em duas gestões (1987-1989 e 1991-1993).

41. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXV, nº2, jul./dez. 2002. p.125-133. Semestral.
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corrente. A minha reeleição signiDca, também, que a co-
munidade latino-americana de comunicação reconhece as 
condições institucionais que o País e a própria Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo ofe-
recem para sediar a ALAIC e apoiar suas atividades em 
prol do avanço dos estudos de comunicação no continente. 

Sônia V. Moreira – Neste novo período frente à Associa-
ção, o que apontaria entre seus projetos mais importantes para 
a entidade?

Margarida Kunsch – Primeiramente, manter e aper-
feiçoar as atividades e as frentes de atuação em curso, pre-
servando, assim, algumas conquistas, como o site/portal da 
entidade, os congressos e os seminários internacionais que 
vêm sendo regularmente realizados de dois em dois anos, 
as publicações cientíDcas geradas pelos Grupos de Tra-
balho da ALAIC, entre outras. Além disso, temos como 
meta a criação de uma revista cientíDca semestral, a ela-
boração de um projeto de digitalização de obras clássicas 
de autores latino-americanos de comunicação já esgota-
das, no mercado editorial, e o fortalecimento dos Grupos 
de Trabalho. Em síntese, podemos destacar alguns pontos 
que consideramos mais relevantes: 

Cultivar a autoestima dos estudiosos da região para 
uma maior e melhor valorização da Escola do Pen-
samento Comunicacional Latino-Americanos;
Organizar e sistematizar o conhecimento já acumulado 
do campo das ciências da comunicação do continente, 
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por meio de parcerias com as entidades de comunica-
ção, do continente, como a Felafacs entre outras, uni-
versidades, a Dm de criar bancos de dados eletrônicos e 
digitalizados, formação de redes, via Internet, e publi-
cações de obras de referências.
Difundir, disseminar e divulgar a produção cien-
tíDca gerada por todos os meios possíveis junto à 
comunidade acadêmica internacional de comuni-
cação, sobretudo, no âmbito do próprio continente.
Promover maior intercâmbio de periódicos cientí-
Dcos entre Bibliotecas das escolas de comunicação 
da América Latina. 
Produzir uma revista cientíDca da entidade com 
periodicidade semestral, como veículo aglutinador 
e difusor do pensamento comunicacional latino-
-americano, capaz de sinalizar tendências e abordar 
temas prioritários da agenda mundial do pensa-
mento comunicacional contemporâneo. 
Mapear e divulgar as linhas de investigação exis-
tentes entre os cursos de pós-graduação em comu-
nicação do continente, a Dm de contribuir para for-
mação de novos mestres e doutores no campo, sob a 
perspectiva da cultura e da realidade latino-ameri-
cana. A formação de novos investigadores, por meio 
dos cursos de pós-graduação, é condição sine qua 
non para avançarmos nos estudos da Escola do Pen-
samento Comunicacional Latino-Americano.
Incentivar maior intercâmbio entre os investiga-
dores das escolas/universidades latino-americanas, 
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por meios de acordos bilaterais e multilaterais de 
comunicação entre países e continentes. 
Fortalecer e apoiar as associações nacionais dos in-
vestigadores de comunicação e incentivar a criação 
de novas nos países em que ainda não as possuem.
Buscar interlocuções com a sociedade, os poderes 
públicos e os meios de comunicação, a Dm de en-
contrar caminhos para o estabelecimento de políticas 
públicas e para o desenvolvimento de pesquisas que 
atendam às demandas sociais da América Latina.
Criar mecanismos para uma formação de egressos 
capazes de intervir no mercado proDssional e ocupar 
lugares de destaque nas diversas organizações e insti-
tuições públicas que porventura venham a trabalhar. 

Não podemos mais deixar que os jovens saiam das es-
colas de comunicação sem uma base das ciências da co-
municação de forma aplicada. Isto é, temas que formam 
de fato jornalistas, produtores de rádio e televisão, publi-
citários, cineastas, relações públicas, produtores editoriais, 
planiDcadores participativos, gestores de comunicação 
e de desenvolvimento, como agentes conscientes de sua 
responsabilidade social, como integrantes da indústria da 
persuasão no contexto da comunidade local e da sociedade 
globalizada.

Sônia V. Moreira – Como associação internacional, quais 
são os principais parceiros da ALAIC (outras associações nacio-
nais ou internacionais)?
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Margarida Kunsch – A ALAIC, como entidade cien-
tíDca, tem como principais parceiras as associações latino-
-americanas da área. Destacam-se a Felafacs – Federación 
Latinoamericana de las Facultades de Comunicación Social 
e as entidades nacionais de comunicação, que são funda-
mentais para a ALAIC poder atuar nos diferentes países. 
Enquanto sediada, no Brasil, a entidade sempre teve o 
apoio da INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, no Brasil;  da ABOIC 
– Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunica-
ción; da AMIC – Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación e da Associação Chilena de Investiga-
dores de la Comunicación. Fazer parcerias com as entidades 
internacionais tem sido uma constante na vida da ALAIC. 
Nos últimos anos, por exemplo, participou, ativamente, da 
promoção dos IBERCOM´s – Encontro Ibero-Americano 
de Ciências da Comunicação, apoiando a AssIbercom – 
Associação Ibero-Americana de Comunicação, com sede 
na idade de Porto, Portugal. Recentemente, apoiou a criação 
da AILAC – Associação Ítalo-Latino-Americana de Co-
municação. No âmbito mundial, ela é membro honorário da 
IAMCR – International Association for Media and Com-
munication Research, tendo participado de seus congressos 
bianuais e divulgado suas atividades para a América Latina. 

Sônia V. Moreira – Como está, hoje, a composição da 
ALAIC em termos de pesquisadores associados? Quais são as 
formas de intercâmbio de conhecimento com outros países/pes-
quisadores da América Latina?
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Margarida Kunsch – A ALAIC é um organismo inter-
nacional de caráter cientíDco e gremial sem Dns lucrativos, 
que agrupa pesquisadores, associações, centros e institutos 
dedicados à pesquisa cientíDca em matéria de comunica-
ção. Em tese, ela deveria cobrir toda a América Latina e o 
Caribe, mas depende das Dliações individuais e institucio-
nais dos representantes de cada país. Eu diria que os sócios, 
hoje, ainda são poucos. O quadro associativo precisa ser am-
pliado. A atual gestão está trabalhando nesse sentido.

Sônia V. Moreira – Desde quando o principal informa-
tivo da Associação – Boletim ALAIC – está sendo distribuído 
via web? O que pensa dessa outra forma de divulgação cien-
tí!co-institucional? A ALAIC está envolvida com publicações 
da área de comunicação de algum país? 

Margarida Kunsch – O primeiro número do Boletim 
ALAIC via web foi veiculado em março de 2001. Na socie-
dade digital contemporânea, esse meio de divulgação online 
é a melhor solução para viabilizar um intercâmbio interativo 
com os sócios da entidade e a comunidade acadêmica inter-
nacional de comunicação. A ALAIC tem procurado partici-
par de todas as publicações que são editadas nos países onde 
atuam os coordenadores dos Grupos de Trabalho. O boletim 
tem como objetivo divulgar as ações da ALAIC e, ao mesmo 
tempo, promover a integração, divulgação e fortalecimento da 
produção cientíDca na comunidade acadêmica latino-ameri-
cana de Comunicação, por meio de ações coordenadas entre 
a direção e os subdiretores (representantes de cada país, que 
atuam como coordenadores dos grupos de trabalho).
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Sônia V. Moreira – Como presidente da ALAIC, seu con-
tato com pesquisadores de todo o continente é bastante intenso. 
Poderia fazer uma síntese do status da pesquisa em comunica-
ção entre os diversos grupos latino-americanos? 

Margarida Kunsch – Na América Latina, são vários os 
grupos de investigação em comunicação distribuídos pelos 
países. É difícil dar, aqui, um perDl do status da pesquisa entre 
esses diversos grupos, até porque isso demandaria um estu-
do aprofundado. Por isso, minha opção não é nomear países, 
mas apresentar minhas impressões gerais. Alguns se des-
tacam pelo pioneirismo ou pelo número de cursos de pós-
-graduação e produção cientíDca disponível. Há países onde 
esses grupos são emergentes e prometem muito para o futu-
ro. Existem pesquisadores protagonistas que formaram toda 
uma nova geração e, infelizmente, outros que se isolaram ou 
abandonaram a academia. Essa constatação reGete por que 
alguns países avançaram mais do que outros e possuem, hoje, 
grupos de estudos mais sólidos, que foram sendo construídos 
ao longo da História. E há grupos que foram iniciados mais 
na década de 1990 e são, em geral, jovens que estão assumin-
do postos de liderança nas suas universidades de origem.

Sônia V. Moreira – Há tendências que podem ser obser-
vadas em áreas especí!cas do conhecimento comunicacional? O 
Brasil se diferencia de alguma forma no contexto dos outros 
países, cujo idioma é o espanhol? 

Margarida Kunsch – Vejo como tendências estudos vol-
tados para a comunicação política, comunicação e educação, 
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telenovelas, estudos midiáticos, novas tecnologias da comuni-
cação, estudos culturais, comunicação e desenvolvimento, 
estudos teóricos, comunicação organizacional, entre ou-
tros. O Brasil se diferencia pela sua magnitude em termos 
de quantidade de escolas de comunicação, programas de 
pós-graduação, número de mestres e doutores em Ciên-
cias da Comunicação e, sobretudo, pela alta produtividade 
em termos de obras publicadas na área. Além da grande 
singularidade na institucionalização e formatação dos cur-
sos de graduação em comunicação social, com habilitações 
muito deDnidas para as práticas e a proDssionalização das 
áreas de Jornalismo, Rádio e Difusão, Televisão, Publici-
dade, Relações Públicas, Editoração/ Produção Editorial, 
etc. Outra questão é o apoio público de fomento à pesqui-
sa cientíDca no campo da comunicação. O idioma é um 
problema para fazer circular, no mercado editorial, toda 
essa produção do continente latino-americano.

Sônia V. Moreira – Pode-se a!rmar que exista um vínculo 
mais forte entre os pesquisadores que têm origem nos países que 
compõem o MERCOSUL? Ou a troca é equilibrada entre os 
estudiosos da comunicação nos vários países latino-americanos?

Margarida Kunsch – Acredito que não. Não há um 
intercâmbio efetivo. A Argentina é um país do MERCO-
SUL que possui um maior número de investigadores e, em 
tese, teria mais condições de estabelecer parcerias e maior 
intercâmbio com o Brasil. No entanto, isso não acontece. 
No MERCOSUL, as iniciativas, nesse sentido, são mui-
to restritas. A Intercom, pelo Brasil, é que tem buscado 
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uma interlocução com os estudiosos de comunicação do 
Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile etc. Mas, 
falta maior reciprocidade nessa direção. No meu enten-
der, existe muito pouca troca e informações e conheci-
mentos, de forma mais sistemática e institucionalizada, 
entre os investigadores de comunicação nos países latino-
-americanos. Teríamos que estabelecer convênios entre 
universidades que ultrapassassem a burocracia dos papéis 
Drmados e acontecessem de fato. Em parte, a ALAIC tem 
procurado cumprir sua missão, nesse sentido, por meio dos 
seus Grupos de Trabalhos. São grupos temáticos que têm 
se encontrado, regularmente, nos congressos da entidade, 
além de produzir publicações especíDcas e disponibilizar 
os textos online, permitindo, consequentemente, o diálogo 
e o debate. Realmente, para ALAIC, a criação, formatação 
e o crescimento dos seus GTs foram a melhor estratégia 
encontrada para fomentar a pesquisa e articular os inves-
tigadores de comunicação na América Latina. Os GTs da 
ALAIC têm possibilitado uma reunião sistematizada dos 
principais trabalhos resultantes das pesquisas realizadas 
pelos estudiosos latino-americanos das ciências da co-
municação nas mais diversas universidades do continente. 
Constituem-se num espaço convergente para o debate e a 
troca de experiências entre os investigadores das pesqui-
sas que vêm sendo desenvolvidas nesse campo do conhe-
cimento. Os trabalhos apresentados nos congressos têm 
sido democratizados por meio da produção de CD-roms, 
veiculação online no portal/site da entidade e, também, pu-
blicados em forma de livros. 
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Sônia V. Moreira – Quais são os temas que, em sua opi-
nião, deverão estar no centro dos debates, nos próximos anos, 
entre os pesquisadores do campo da comunicação – no Brasil em 
particular – e na América Latina em geral?

Margarida Kunsch – Numa sociedade complexa e 
em contínuas mudanças, como a em que vivemos, é di-
fícil fazer prognósticos. Isso, sobretudo, porque, dife-
rentemente de outras áreas do conhecimento, a comu-
nicação faz parte de um processo social dinâmico e seus 
estudos tendem a acompanhar o debate da História e 
da contemporaneidade. No entanto, olhando princi-
palmente a realidade brasileira, podemos prever temas 
como: a comunicação e a sociedade da informação; os 
processos midiáticos e a sociedade; comunicação e ex-
clusão social/cidadania; políticas públicas de comuni-
cação; questões ligadas às emissoras jornalísticas e de 
radiodifusão no tocante à propriedade, situação finan-
ceira, formação de opinião e responsabilidade social; 
estudos de recepção; estudos culturais e comunicação; 
práticas profissionais da área da Comunicação Social; 
comunicação organizacional; Internet. São algumas 
evidências que estão se delineando.

Sônia V. Moreira – Quando e onde acontecerá o próximo 
Congresso da Associação? Já existe alguma perspectiva em re-
lação ao tema central que irá agregar os pesquisadores?

Margarida Kunsch – O próximo congresso será na Ar-
gentina, na Universidade Nacional de la Plata, em maio 
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de 2004. Em princípio, o tema previsto é “Setenta anos de 
formação e investigação em comunicação: correntes, preo-
cupações e contribuições da América Latina”.
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19. Luis Humberto Marcos42: 
Memória e comunicação no contexto 

ibero-Americano43

C(#2+% A2$M(&.#$ .$ C(#<(2H+ M+#$&+

Carlos A. de Carvalho Moreno – O que o levou a propor a 
criação da ASSIBERCOM?

Luís H. Marcos – Sobretudo, a necessidade de tornar 
mais efetiva uma organização que existia sem exigências 
jurídico-administrativas necessárias ao seu desenvolvi-
mento. Havia já do ponto de vista da reunião de um con-
junto de pessoas, dinamizadas pelo professor José Marques 
de Melo. Foi ele, efetivamente, o grande mentor desse mo-
vimento. Eu tive a honra de ser convidado pelo professor 
Marques de Melo para participar de um dos eventos desse 

42. Luís Humberto Marcos é jornalista, professor universitário, pes-
quisador da história da imprensa.

43. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXVI, nº1, jan./jun. 2003. p.91-101. Semestral.
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movimento e, quando me coube organizar o V Ibercom, 
no Porto em 1998, lembrei-me de sugerir exatamente a 
institucionalização do Ibercom. E essa institucionalização 
passava pela organização de uma entidade que, jurídica e 
administrativamente, pudesse dar sustância a esse movi-
mento, riquíssimo de experiências, de troca de conheci-
mento de reforço da investigação, do debate e da reGexão 
sobre temas tão importantes, como são os da comunicação 
social no espaço da América Latina, de Portugal e de Es-
panha. A partir daí, Dz a sugestão que foi aceita, corres-
pondendo à necessidade de organizar, do ponto de vista 
legal para que, efetivamente, o movimento tivesse a tra-
dução institucional requerida. Foi aí que se resolveu criar 
a ASSIBERCOM. De fato, a necessidade foi, no fundo, 
sedimentar aquilo que constituía o movimento com al-
guma informalidade, que se reunia periodicamente e que 
reGetia questões importantíssimas da comunicação social. 
A Associação implica entrarmos na esfera do espaço ins-
titucional que permita acesso a determinadas iniciativas e 
estruturas, o que, portanto, dá uma outra substância ‘a pró-
pria ideia inicial do professor Marques de Melo, primeiro 
e atual presidente da ASSIBERCOM. A Associação nas-
ce em 1998, durante o V Ibercom no Porto. Em termos 
de cartório, é oDcializada em 2000. A eleição dos primei-
ros órgãos e corpos sociais acontece no Chile, em maio 
de 2000. E, portanto, nem três anos temos de existência, 
o que para uma organização internacional é muito pou-
co tempo para sedimentar. De qualquer forma, já Dzemos 
algumas iniciativas, diretamente ou em cooperação com 
outras instituições. O VI Ibercom, no Chile, foi organiza-
do com base na existência da Associação. Depois, Dzemos, 
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no Porto, um encontro ibero-americano de Jornalismo 
cultural em 2001. E, em novembro de 2002, promo-
vemos o VII Encontro Ibero-Americano de Comuni-
cação, no Porto, também, em colaboração com o CFJ. 
De todos que se realizaram, até agora, foi o congresso 
que teve mais comunicações, cerca de 200; de fato, um 
recorde extraordinário. Estamos, neste momento, pre-
parando o livro de Atas, que vai ter um CD-Rom com 
todas as comunicações. 

Carlos A. de Carvalho Moreno – Quais têm sido as suas 
expectativas como secretário-geral da ASSIBERCOM?

Luís H. Marcos – A expectativa é, no fundo, continu-
ar a desenvolver as relações internacionais, neste espaço 
enorme de expressão hispano-portuguesa de português e 
de espanhol, de forma a promover o enriquecimento ao ní-
vel das investigações transnacionais e do aprofundamento 
de laços que beneDciem o intercâmbio e o conhecimento 
da riqueza de cada povo e das especiDcidades da comuni-
cação de cada país e região desta vasta área ibero-america-
na. É esse o espaço que diz respeito a esta Associação que 
é, creio eu, a associação de comunicação que, não sendo 
mundial, nem em termos de futuro, pode juntar mais pes-
soas e instituições.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Como avalia a evolução 
da Associação?
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Luís H. Marcos – O trabalho feito, agora, está aquém 
daquilo que pode ser a nossa ambição; mas isso, também, 
mostra que os caminhos transatlânticos no domínio da 
pesquisa, da investigação, têm o seu tempo para se prag-
matizar. Ora, às vezes, demora-se um ano a organizar um 
encontro internacional. E, entre 2000 e 2002, Dzemos dois, 
o de Jornalismo cultural e o VII Ibercom. O que nós pen-
samos é que isso é um começo que precisa de uma segun-
da aGoração. O fato de já estar marcado o VIII Ibercom 
para La Plata, na Argentina, em outubro do próximo ano, 
constitui um bom indicador de que vamos avançar para 
essa aGoração. É possível que, agora, como já temos essa 
marcação, isso corresponda, no fundo, à entrada num rit-
mo mais acelerado de desenvolvimento e iniciativa. É com 
essa vontade e com esse empenho que, juntamente com 
os restantes dos membros da Direção, designadamente do 
presidente Marques de Melo, estamos trabalhando.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Qual é a sua visão do 
intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e portugueses na 
área de Comunicação?

Luís H. Marcos – Eu creio que ele tem se ampliado, 
mas ainda está longe de responder ao potencial que existe 
no domínio da investigação que se faz, na América Latina, 
que é riquíssima e que é mais antiga do que, no conjun-
to, a que é feita na Península Ibérica. Há um potencial 
riquíssimo que é preciso desenvolver. O fato de já se ter 
melhorado, relativamente, ao que se fazia, há dez anos ou 
há 15 anos, não signiDca que devamos cruzar os braços. 
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Pelo contrário, isso signiDca que é preciso fazer muitíssimo 
mais. Estamos praticamente no grau zero daquilo que é útil 
e necessário fazer-se em termos de intercâmbio, porque há 
estudos comparativos que é preciso desenvolver em vários 
níveis da comunicação, em geral, e não só do Jornalismo. 
Há riquezas diferentes, há ritmos e processos bastante di-
ferentes em cada um dos países, na América Latina, em 
geral, e na Península Ibérica, em particular, que é preciso 
desenvolver. Precisamos dar as mãos e avançar, ir fundo, 
potenciar aquilo que é uma das grandes capacidades da 
própria globalização e das tecnologias, potenciar-lhes em 
favor do maior conhecimento das comunidades de investi-
gadores e em favor do maior conhecimento dos processos 
de comunicação, para fazermos uma sociedade muita mais 
solidária, mais democrática, mais evoluída, mais dinâmica, 
mais capaz de responder à satisfação do próprio homem.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Especi!camente sobre as 
relações entre a Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos In-
terdisciplinares da Comunicação) e a AssIbercom, quais são as 
possibilidades?

Luís H. Marcos – O fato de haver associados comuns, 
pessoas que trabalham na Intercom, há muitos anos, e que 
estão, também ,na AssIbercom ajuda que os laços sejam 
quase naturais. Também me parece que é possível avan-
çar com a institucionalização de outros laços, de outras 
relações, que ultrapassem esse conhecimento pessoal de 
muitos de nós no espaço da Ibercom e no espaço da As-
sIbercom.
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Carlos A. de Carvalho Moreno – Como isso poderia acontecer?

Luís H. Marcos – Isso poderia fazer-se com encontros 
paralelos a outras iniciativas e com a especiDcação cruzada 
de pesquisas que estejam em desenvolvimento no âmbi-
to da Intercom e que possam ser, também, desencadeadas 
pela própria AssIbercom. Ou seja, o espaço da Intercom é 
o espaço do Brasil, e o espaço da AssIbercom é um espaço 
que ultrapassa o Brasil, mas não deixa de fora, obviamente, 
o Brasil, porque é, aliás, de fato, o país com mais produção 
cientíDca, nessa área, com mais escolas e com mais tradição 
no âmbito da formação em Ciências da Comunicação. É 
preciso, talvez, aproveitar as energias de uma e outra ins-
tância e tentar fazer mais e melhor para promover aquilo 
que são os objetivos institucionais quer da AssIbercom 
quer da Intercom.

Carlos A. de Carvalho Moreno – O Sr pode abordar, tam-
bém, o campo da pesquisa em Comunicação levando em consi-
deração instituições como a Lusocom (Federação Lusófona de 
Ciências da Comunicação) e a SOPCOM (Associação Portu-
guesa de Ciências da Comunicação)?

Luís H. Marcos – Da mesma maneira que para a In-
tercom, as relações podem desenvolver-se no campo ins-
titucional e com planos de ação. O que é preciso fazer é, 
de fato, juntar as energias, fazer um encontro dessas asso-
ciações todas. Uma ideia é promover um encontro, quase 
que federativo, que juntasse todas essas associações e per-
mitisse o desenvolvimento de uma plataforma, na medida 
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do possível, sem cada uma perder as suas particularidades. 
Ou seja, fazer com que se desenvolva um plano com maior 
utilização das energias de cada associação para promover 
uma melhor comunicação, uma melhor investigação, uma 
maior amplitude de divulgação dos resultados desses mes-
mos trabalhos de reGexão e de investigação.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Como classi!ca o campo 
jornalístico, hoje, em Portugal?

Luís H. Marcos – O Jornalismo, em Portugal, evoluiu 
bastante, nos últimos anos, ao nível das exigências daquilo 
que deve ser o saber-fazer do jornalista. Mas, tenho dúvi-
das se ele evoluiu em termos de saber-ser. Talvez, seja esse 
o grande handicap do Jornalismo português. Isso, porque o 
saber-fazer é algo que pode advir com alguma facilidade 
da formação que é dada nos diversos cursos de comuni-
cação que estão espalhados pelo país neste momento. A 
década de 90 foi uma década que propiciou o desenvol-
vimento de dezenas cursos, em todo o país, coisa que não 
existia, praticamente, há vinte anos. Portugal é um dos 
países da Europa com maior atraso ao nível da formação 
jornalística. A ditadura (1926-1974) também impedia que 
houvesse formação na área das Ciências Sociais. Não há 
quase nenhum curso autorizado pelo regime ditatorial na 
área das Ciências Sociais. E, obviamente, o Jornalismo 
também era um campo ‘maldito’ para o próprio regime, e 
houve todo o impedimento às diversas iniciativas que sur-
giram para que se abrisse um curso de comunicação social. 
Portanto, a formação, propriamente dita, para jornalistas é 
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muito tardia em Portugal. Mas, apesar disso, é fácil dar o 
saber-fazer, ensinar as técnicas. Agora, o saber-ser, o saber 
assumir uma dimensão ética perante os diversos poderes, 
este é, de fato, o papel mais difícil do jornalista. E isso 
implica um trabalho de estágio, de imersão nas redações. 
Hoje, praticamente, são poucos os estagiários que vão para 
os meios de comunicação social. Porque eles entram nos 
meios de comunicação social e já estão trabalhando como 
se fossem proDssionais e, portanto, a sua imersão, em ter-
mos de processo de aprendizagem, acaba por ser bastante 
controversa e fora daquilo que deveriam ser as exigências 
da sua preparação proDssional. 

A esse nível, acho que, ainda, há um longo caminho 
a correr em Portugal. Apesar disso, acho que, ao nível de 
alterações gráDcas, ao nível de uma certa dinâmica jorna-
lística, tem havido alguma evolução. E, apesar de algumas 
contradições, parece-me que o Jornalismo, hoje, continua 
a aDrmar-se pela dimensão do contrapoder, não de um po-
der que se submete ao poder político, ao poder econômico, 
ao poder; enDm, de determinadas instâncias, mas um po-
der que sabe assumir a sua distância para melhor cumprir 
a sua missão, a sua função social, como base para uma me-
lhor democratização da própria sociedade.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Como a pesquisa em 
Comunicação interage com o ensino tanto em termos de saber-
-fazer como de saber-ser?

Luís H. Marcos – Tem havido um crescimento de pes-
quisas nas diversas escolas. Mas, creio que essas pesquisas 
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precisavam de uma maior relação com os processos prá-
ticos do próprio Jornalismo. Acho que, ainda, há um ca-
minho longo a percorrer e que as experiências brasileiras 
no campo da investigação poderiam constituir um bom 
exemplo daquilo que se deveria fazer em Portugal, por te-
rem uma relação mais direta com a prática, com o desen-
volvimento dos próprios projetos editoriais. O ensino por-
tuguês, do meu ponto de vista, ainda está muito marcado 
pelo academicismo.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Qual é, na sua visão, o 
maior desa!o enfrentado, hoje, por pro!ssionais e pesquisadores 
de Comunicação de países de língua portuguesa na sociedade 
globalizada?

Luís H. Marcos – O maior desaDo, creio eu, é o do 
conhecimento e das tecnologias. O jornalista, hoje, tem 
de ser mais exigente, porque ele tem de ser mais rápido 
para intervir, mais rápido para responder, mais rápido e 
dar a informação. O jornalista que não for rápido perde 
na competição com os outros. E para ser rápido, é preciso 
ter não só as habilidades necessárias, mas é preciso ter o 
‘saber’, é preciso ter conhecimento. O jornalista, hoje, tem 
de ser muito mais conhecedor dos assuntos e das matérias 
do que se exigiria, eventualmente, há alguns anos e, por 
outro lado, do ponto de vista humano, tem de saber ser em 
condições de manter a credibilidade e de elevar a credibili-
dade do próprio Jornalismo, sob pena de, com o descrédito, 
Dcar ameaçada a própria proDssão. Além disso, é preci-
so saber dominar as próprias tecnologias da informação, 
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quase como, há alguns anos, era exigido que soubéssemos 
datilografar numa máquina de escrever. Portanto, esse co-
nhecimento básico tecnológico é fundamental para poder-
mos responder às exigências da sociedade globalizada.  

Carlos A. de Carvalho Moreno – De que forma o cartoon 
pode ser considerado gênero jornalístico?

Luís H. Marcos – Eu tenho tentado, desde os anos 90, 
defender o cartoon como gênero jornalístico. Penso que, 
apesar de estar inscrito de fato no domínio da crônica 
e, sobretudo, da crônica humorística, se você procura os 
manuais de Jornalismo, ele não é considerado como um 
gênero jornalístico. Parece-me errado porque, efetivamen-
te, aquilo que marca o cartoon é a sua ligação estreita à 
realidade que passa. Constitui uma maneira de satirica-
mente analisar, interpretar e comentar uma determinada 
personagem, ou um determinado acontecimento. Tem a 
particularidade de ser uma linguagem muito sintética e de 
ser uma linguagem reconhecida universalmente. No fun-
do, tem o potencial de reGexão mais forte do que qualquer 
outra linguagem. Trata-se, de fato, de gênero jornalístico 
iconográDco, marcado pela interpretação humorístico-sa-
tírica da atualidade.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Como tem sido a experi-
ência de realizar o Cartoon no âmbito do Museu Nacional da 
Imprensa?
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Luís H. Marcos – A promoção do PortoCartoon, um 
concurso internacional, começou quase como uma peque-
na aventura em 1998. O festival tem vindo, crescendo de 
ano para ano, tendo sido, recentemente, classiDcado como 
um dos três principais concursos do mundo por uma ins-
tituição chamada FECO, Federation of Cartoonists Orga-
nizations. É um bom exemplo de como se pode tratar de 
temas de grande atualidade, como o ecoturismo ou a água, 
pelo olhar satírico dos cartunistas, que nos faz ver, com hu-
mor, a realidade tantas vezes dura e agreste, com a qual nós 
nos confrontamos e para a qual não estávamos despertos.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Como surgiu o Museu 
Nacional da Imprensa?

Luís H. Marcos – O Meseu Nacional da Imprensa sur-
giu da necessidade de se preservar a memória desse setor, 
quando a transformação tecnológica, ao nível das tipo-
graDas dos jornais, estava acontecendo, precisamente nos 
anos 80. Em contato com a imprensa regional, tivemos 
conhecimento de que estava ocorrendo a introdução dos 
computadores nos meios de comunicação. Foi, a partir daí, 
em 1986, que o projeto começou a ser desencadeado; pri-
meiro, com a criação de uma pequena equipe, à qual se deu 
formação museológica, e com a pesquisa, por todo país, 
sobre o material que existia passível de ser integrado ao 
projeto. Criou-se depois, em 1989, a Associação Museu da 
Imprensa, que envolveu os principais jornais do país com 
mais de cem anos, a Câmara Municipal do Porto (Prefei-
tura), a Associação dos Industriais GráDcos (com sede em 
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Lisboa), a Associação de Imprensa Não-Diária (também 
de Lisboa), uma fundação cultural e o Centro de Forma-
ção de jornalistas (CFJ), instituição cooperativa que foi o 
motor de todo o processo. Ou seja, esse projeto, que tem 
por base a arqueologia industrial no domínio das artes grá-
Dcas, nasce do seio do próprio Jornalismo.

Carlos A. de Carvalho Moreno – De que forma o projeto 
do Museu foi viabilizado?

 
Luís H. Marcos – A muito custo e com muita deter-

minação. Foi preciso encontrar o local adequado para um 
projeto tão ambicioso como era este, com equipamentos 
que ainda estavam funcionando em muitas tipograDas, e 
fazer de fato um museu vivo. Foi o primeiro museu vivo 
de Portugal. Outra preocupação que nós tivemos foi a de 
recolher testemunhos de velhos tipógrafos, e de jornalis-
tas, também, que nos contavam aquilo que tinha sido a 
sua imersão na própria proDssão e o desenvolvimento dos 
mecanismos e das técnicas que estavam ultrapassadas no 
Dnal dos anos 80. Nós tínhamos esses fatores singulares e, 
a partir daí, a Associação, que é privada e sem Dns lucra-
tivos, começou a preocupar-se em encontrar um espaço, 
suDcientemente grande, para permitir o desenvolvimento 
do projeto, uma vez que contamos com máquinas de im-
pressão muito grandes. Não foi fácil, mas conseguimos, em 
1990, encontrar umas ruínas junto ao Rio Douro, que es-
tavam completamente abandonadas, numa das áreas mais 
degradadas da cidade do Porto. Havia, ali, um grande es-
paço, oito mil metros quadrados, e isso permitiu que nós 
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conseguíssemos preparar um armazém que foi acolhendo 
as máquinas. E esse patrimônio não se perdeu. Mas, não 
nos interessava fazer um mero armazém de maquinaria, de 
antiguidades da tipograDa. O que nos interessava era fazer 
um museu vivo.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Em que consiste o Museu?

Luís H. Marcos – Consiste num projeto de recupera-
ção patrimonial, animação, descentralização e internacio-
nalização. Tudo começou com uma que teve, por exemplo, 
no mecânico um dos primeiros elementos. A função dele 
era pegar nas máquinas que chegavam e, se estavam em 
bom estado, evitar que se degradassem. Nas outras que 
chegavam, eventualmente, degradadas, mas que tivessem 
uma possibilidade de serem recuperadas, imediatamente, 
ele intervinha de forma a reabilitá-las e a pô-las em fun-
cionamento. E foi isso que permitiu que nós tivéssemos 
um patrimônio funcionável, dos maiores do mundo, hoje, 
em condições de inaugurar o Museu, menos de oito anos 
depois da criação da Associação, e poucos anos depois 
de recolher as máquinas. Mais de um terço desse espólio, 
mais de cem peças, são máquinas que funcionam, sendo 
que de 30 destas estão na exposição permanente, que se 
chama “Memórias Vivas da Imprensa”. Elas funcionam, 
cumprem sua função, e permitem aquele desenvolvimento 
da ideia do museu vivo, na qual as pessoas podem expe-
rimentar, cheirar a tinta, pôr o papel sobre a composição, 
imprimir e levar uma recordação para casa.
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Carlos A. de Carvalho Moreno – O que destaca sobre sua 
experiência como do Museu Nacional da Imprensa?

Luís H. Marcos – O prazer de criar e de tornar dinâmico 
um projeto que começou como uma aventura, sem apoios e 
com alguma descrença. Tenho procurado que o Museu se 
aDrme também no domínio da descentralização da cultura 
e do turismo cultural. Não queremos um museu sacrário de 
peças antigas, mas um museu que movimente a própria eco-
nomia. A ideia é rentabilizar a localização do Museu, fazer 
com que ele constitua um polo de um roteiro turístico e que 
as pessoas desfrutem com prazer do espaço paisagístico, na 
margem do rio, e da própria riqueza museológica do projeto.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Qual é a relação do meio 
universitário com o Museu?

Luís H. Marcos – Está começando a ser mais intensa, 
mas se faz em protocolos e estágios que o próprio Museu 
dá no âmbito dos cursos de Patrimônio e da Museologia, 
sobretudo, e da Comunicação também. O Museu constitui 
um espaço de absorção de estagiários nessas áreas e pro-
move um protocolo com a Universidade do Porto.

Carlos A. de Carvalho Moreno – Como se constituiu e tem 
se desenvolvido o Museu Virtual da Imprensa?

Luís H. Marcos – Primeiro, que tudo isso foi uma 
pequena aventura dentro da grande aventura do Museu. 
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No mesmo dia em que foi inaugurado pelo Presidente da 
República o museu real, ele mesmo lançou, na Internet, o 
museu virtual. Foi concebido apenas para funcionar como 
instância virtual. A parte relativa ao museu real é pequena. 
O resto é constituído pela história da imprensa em nível 
mundial, pela história dos alfabetos, por um conjunto de 
informações de todo o mundo. Portanto, foi um projeto 
feito para ser um museu virtual mesmo. Não foi um de-
calque do museu real. Continua a ser o único em nível 
internacional que fala de todo o mundo nesse setor. Lá, são 
encontradas as coleções e os museus de todo o mundo da 
imprensa e das artes gráDcas.
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20. Emili Prado44: 
Comunicação e globalização na 

União Europeia45 
D+#1% F(4;&.$% H(;%%$&

  

Doris Haussen – O cidadão da União Europeia, além de 
pertencer à sua comunidade e ao seu Estado Nacional, também 
passa a fazer parte desse espaço mais amplo que é o do Bloco 
Comum. Como está se construindo esta nova cidadania? 

Emíli Prado – Uma primeira questão a esclarecer é a de 
que a União Europeia, diDcilmente, é comparada a qual-
quer outra associação de estados, porque se trata de uma 
união política, na qual se somam estados com tradições 
culturais milenares. Claro que há alguns denominadores 
comuns lógicos, porque a história da Europa é a história 

44. Doutor em Comunicação e professor da Universidade Autônoma de 
Barcelona, autor de Televisió pública a l´era digital, com Miguel de Mo-
ragas Spa, e A estrutura da informação radiofônica, entre outros títulos. 

45. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXVI, nº2, jul./dez. 2003. p.101-110. Semestral.
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das mestiçagens, ainda que pareça o contrário. Do ponto 
de vista cultural, tem sido um território de soma de cultu-
ras e de povos; mas, ao mesmo tempo, com personalidades 
marcadas por uma história de grande diferenciação; com 
muitos idiomas diferentes, não só no conjunto da União, 
mas dentro de estados de cada estado e com sensibilidades 
nacionais diferentes das dos próprios estados que conDgu-
ram a União. Em consequência, é difícil pensar-se em uma 
União com um elevado caráter homogeneizante. Esse é 
um fator muito importante a se levar em conta. Isso não 
tira a força do projeto da União Europeia que, pela própria 
evolução da economia e da internacionalização no campo 
do mercado, torna, absolutamente, indispensável esse tipo 
de uniões para contar no contexto mundial. 

Doris Haussen – E quais as características desse processo? 

Emíli Prado – Esse processo vem marcado por duas 
decisões diametralmente opostas: uma é uma decisão de 
mercado, pura e simples, à qual vai se acrescentando uma 
visão política e de cidadania. Mas, esse processo é muito 
mais lento que o mercado e os elementos diferenciais têm 
uma presença extraordinária. Onde isso mais se reGete é 
no campo da cultura e, como conseqüência, no campo dos 
meios de comunicação. Por outro lado, a posição política 
é muito afastada da cidadania, no sentido de que a supe-
restrutura política que governa essa União, mas o conta-
to entre governantes e cidadãos se faz sempre de forma 
mediada pelos governos nacionais. No caso de países que 
têm estruturas territoriais dentro do próprio Estado, como 
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as comunidades autônomas na Espanha, os “Landers” na 
Alemanha ou, no caso do Reino Unido, por exemplo, é 
preciso acrescentar outro nível de mediação, porque aí está 
o contato direto entre cidadania e política. Assim, pode-se 
dizer que a ausência de uma participação política na eleição 
da Comissão Europeia é um dos pontos frágeis no avanço 
da tomada de consciência dessa cidadania mais ampla. 

Doris Haussen – Pode-se dizer que se trata de um proces-
so “autoritário”?

Emíli Prado – Pode-se dizer que a União Europeia 
vem mais “de cima que de baixo”, quer dizer, o processo de 
consciência popular ou de cidadania é um processo inverso 
ao que se tem produzido historicamente na criação de uma 
nação. Este é um sentimento coletivo que se gera politica-
mente e se constitui em corpo social e, portanto, com uma 
grande participação da base. Na União Europeia, a noção 
sobre importância, a consciências etc. é uma visão clara-
mente política e que se irradia de cima para baixo. É uma 
visão dos grandes estadistas visionários sobre a constitui-
ção da União. E, portanto, isso se reGete desse modo. O que 
é certo é que, cada vez mais, a cidadania é permeável a essas 
ideias e as vai adaptando com as suas, mas esse é um processo 
muito lento e depende muito das situações conjunturais. 

Assim, parece-me difícil pensar em avanços espetacula-
res a curto prazo. Esse é um processo lento que não parece 
ter grandes pedras no caminho, no sentido de que isso vai 
progredir, previsivelmente, mas é um problema de gera-
ções. E, digo mais, é um problema de gerações, ao qual 
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se tem que adaptar não só a cidadania, mas também os 
políticos. Os próprios políticos que “da boca para fora” são 
unionistas e quando, de repente, sobre uma questão política 
que, até agora, era soberania absoluta dos Estados, têm que 
aceitar uma arbitragem de uma instância superior, como a 
da União Europeia, depara-se com o que é realmente um 
processo de união. Um processo que é uma cessão de sobe-
rania, voluntária, mas uma cessão de soberania dos Esta-
dos. Assim, essa é uma caminhada lenta e que está ligada à 
dinâmica dupla, entre o global e o local. 

Doris Haussen – Este é um fenômeno mundial? 

Emíli Prado – Sim, trata-se de um fenômeno abso-
lutamente mundial, quer dizer, por um lado a evidência 
da inter-relação econômica é manifesta e o movimento 
da Bolsa de Nova York faz com que todas as demais bol-
sas do mundo reacionem ou, um problema com o Banco 
Central Europeu afeta, também, a Bolsa de Nova York. Os 
movimentos de inter-relação econômica são claríssimos. 
Mas, ao mesmo tempo, o público de massa, a cidadania em 
consequência, está mais inclinada a interessa-se pelo pró-
ximo, pois a compreensão do global é difícil. É mais fácil 
interessar-se pelo que ocorre na esquina do que pelo que 
acontece nas bolsas mundiais. São elementos de macroes-
trutura que se tornam muito distantes do cidadão, mas que 
em realidade, o afetam mais diretamente que o acidente 
de dois carros na esquina. Mas, em nível de consumo de 
comunicação isto não se reflete. E isso se passa, nos 
Estados Unidos, onde tem primazia a divulgação de 
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acontecimentos de uma grande proximidade, com um 
localismo exacerbado em comparação com o que se en-
contra na Europa, por exemplo. Há um desinteresse pelo 
que ocorre, no mundo, senão pelo que ocorre nos Estados 
Unidos. E essa é uma tendência de fácil constatação: por um 
lado, há uma globalização incontrolável e, por outro, uma 
reação cada vez mais localista no consumo de comunicação.   

Doris Haussen – O senhor percebe uma contradição 
nesse fato? 

Emíli Prado – Ainda que, aparentemente, seja uma 
contradição, há uma lógica profunda nesse processo – ao 
maior distanciamento do cidadão da superestrutura eco-
nômica e política corresponde a uma necessidade mais 
forte de instâncias de proximidade. Portanto, ainda que 
possa parecer o pior momento para a emergência de uni-
dades de autogoverno, sob os Estados, creio que nunca, com 
agora, a História tem sido uma corrente natural, não ideoló-
gica, mas a favor desse tipo de experiência. Numa situação de 
estado forte, centralista, seria muito mais complicado lutar por 
um reconhecimento nos âmbitos de autogoverno e de auto-
nomia. Os movimentos, no próprio Reino Unido, conDrmam 
essa hipótese, com os referendos na Escócia e Gales, porque 
esses sentimentos sempre existiram e já havia um certo reco-
nhecimento de que é muito difícil de se imaginar um estado 
jacobino forte convivendo com uma superestrutura da União. 

Uma das vias de canalização das proximidades da ad-
ministração dos diferentes territórios é precisamente o re-
conhecimento das unidades menores quanto à dimensão, 
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mas que estão ligadas pela proximidade da administração 
e à União com uma consciência de particularidade, de per-
tencimento. Essa outra ideia de globalidade aceita a soma 
de identidades menores que não apenas as grandes ma-
croestruturas estatais somadas ao resto de microestruturas 
que compõem a União. Parece que essa dialética entre a 
administração próxima e a macroestrutura de uma admi-
nistração global é de um modelo fácil, no qual a maior 
interrogação reside em saber por quanto tempo e em que 
medida o papel do Estado tradicional, na Europa, tem 
sentido. E esse é um debate que não está feito. Entre ou-
tras coisas, dá medo a muita gente. 

Doris Haussen – De que forma os meios de comunicação 
da União Europeia estão re"etindo essa globalização? 

Emíli Prado – Nos campos dos meios de comunicação, 
há um freio à globalização no sentido, por exemplo, de que 
por um lado existe um meio potente capaz de cobrir o 
conjunto dos territórios, que são as diferentes estruturas 
dos sistemas audiovisuais em cada um dos países; mas, por 
outro, há a diDculdade da língua como elemento-barreira 
em qualquer processo de globalização. Isso se faz obser-
var, no campo da produção cultural e na produção da co-
municação em particular, um escasso nível de presença de 
circulação de produtos culturais entre os diferentes países 
da União. Fazendo-se uma análise dos conteúdos e das 
programações da televisão, por exemplo, o denominador 
mais importante entre os diversos países da União é a pro-
dução norte-americana e não a europeia. Circulam mais, 
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por todos os países, referentes culturais de produção audio-
visual de matriz norte-americana do que da europeia, que 
têm grandes barreias à circulação. Isso porque não havia 
uma estrutura de distribuição adequada a essa circulação, 
uma vez que as indústrias audiovisuais estatais eram mui-
to mais débeis frente à potente indústria norte-americana. 
Também, porque houve uma certa tradição – não há como 
negar – de viver a diferença como barreira em vez de como 
diversidade. E isso se reGetiu no mundo da comunicação. 

Doris Haussen – E no que se refere ao rádio? 

Emíli Prado – No caso da rádio, esse problema é mui-
to mais patente. Inclusive, no âmbito em que a língua é 
importante, mas que tem um elemento mais secundário, 
como é o caso da música pop, ou rock, ou moderna, em ge-
ral, que alimenta grande número de horas de programação 
de rádios em todo o mundo. Ou seja, o elemento comum 
é, na verdade, a música de referência anglo-saxã, que está 
presente em todas as antenas da Europa, mais do que os 
produtos musicais de raiz europeia. E, no campo da infor-
mação, a colocação é mais da observação desde cada plata-
forma local (chamada de “local” a cada Estado da União) 
ao que ocorre aos países de relevo, na União, porque sem-
pre foram geradores de informação transcendente. Isso de 
um lado. De outro, o que diz respeito à geração de infor-
mação da macroestrutura do governo, que seria Comissão 
Europeia como governo da União. Mas, sempre medida 
pela ótica do “local” (do Estado). 

Quanto ao papel do rádio no processo de globalização, 
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creio que, ainda que o veículo esteja muito presente na 
economia e no que tem de indústria, a sua participação 
está muito limitada, pelo menos a curto prazo. O que se 
pode pensar é que vai ser afetado no nível da propriedade 
dos meios. Aí sim, os processo de aliança, a multimídia, 
na Europa, vai produzir interconexões que, de momento, 
manifestaram-se em muito menor medida no rádio do que 
em outros setores do audiovisual, de grupos de comunica-
ção nos que o rádio tem um papel mais subsidiário como 
indústria. Assim, considero que não é previsível, a curto 
prazo, um processo de globalização de conteúdos no rádio 
europeu e só, subsidiariamente. deverá haver um proces-
so de globalização na indústria. Mais pela existência de 
grandes conglomerados multimídia, em que uma empresa 
importante tem interesse na TV, na tecnologia a cabo, nas 
telecomunicações, no rádio, na imprensa etc. e não se pro-
duzam movimentos que afetem a só um ramo industrial, 
como seria o rádio dentro do conglomerado das indús-
trias culturais. Isso seria uma primeira constatação sobre 
a ausência de um espírito de globalidade no tratamento 
dos conteúdos da rádio. Pode-se observar, também, pelo 
simples acompanhamento de quais são as operações de 
conDguração empresarial. 

Do ponto de vista de como isso afeta o rádio, parece-
-me que o maior aporte que esse meio de comunicação 
pode fazer à União Europeia – um veículo que tem essa 
característica de proximidade tão acentuada, seria poten-
cializando o seu papel como instrumento de produção 
cultural, no âmbito linguístico, da cultura, da proximida-
de no tratamento dos temas que afetam o cidadão, através 
da política da administração. Também, introduzir-se esses 
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elementos de reconhecer-se na União maior. E eu creio 
que aí é mais fácil que a rádio jogue esse papel do que os 
outros meios de comunicação. Porque a permeabilidade é 
maior e o tratamento que se faz desses temas se aproxima, 
frequentemente, às suas consequências cotidianas, coisa 
que ocorre menos com um tratamento global. Isso porque, 
nos parâmetros do Estado, caímos em notícias macroes-
truturais etc., enquanto o que é repercussão do dia a dia e, 
portanto, essa “gotinha” que, não criando a consciência de 
que tudo está inter-relacionado, isso se dá mais no tipo de 
informação que pratica a rádio e não nos diários de refe-
rência da TV.    

Doris Haussen – Como sobrevivem as indústrias cultu-
rais locais nesse novo contexto? 

Emíli Prado – Esse é um tema complexo, pois está cal-
cado numa potente indústria. É o problema com que ma-
nejam as indústrias culturais – há uma relação direta entre 
a existência de uma indústria potente e sua projeção. Quer 
dizer, por esplêndida produção musical que houvesse na 
Espanha, Catalunha, na União Europeia, em um território 
determinado, o volume de produção cultural – nesse caso 
musical, que devora as rádios – é totalmente impossível de 
subministrar, desde uma indústria local, sob pena de não 
ser competitiva. A música moderna constitui-se em uma 
linguagem universal independentemente – e isso, também, 
é um paradoxo – de que as pessoas que seguem esse tipo de 
música entendam ou não a língua em que foi produzida. 
Há uma linguagem universal que é música em si mesma, 
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a pop, o rock e, naturalmente, isso está absolutamente li-
gado a uma nova deDnição do que chamamos identidades 
culturais. E se há um âmbito, que a globalização é um fato 
enquanto conhecimento, é no da música moderna. Assim, 
outra vez mais, quem tem a matriz industrial importante 
para subministrar e conhece os pontos de distribuição e 
maneja bem esses circuitos e as operações de marketing 
que acompanham a difusão musical são os que têm proe-
minência. Isso faz com que se viaje por qualquer ponto do 
mundo e resulte familiar a rádio musical, pois é a mesma 
com um aceno maior ou menor. Aqui, o que ocorreu, nos 
últimos anos de maneira muito acentuada, foi a mestiça-
gem entre a música latina, a anglo-saxônica, empréstimos 
entre as culturas musicais cada vez maiores. Mas, a matriz 
dominante continua sendo a da música anglo-saxônica.

Doris Haussen – E como !cam as identidades culturais? 

Emíli Prado – Eu creio que a identidade cultural que, 
antes era muito mais fácil de se identiDcar, a partir de pa-
râmetros linguísticos, políticos, da existência ou não do 
reconhecimento de soberania, etc. nesses momentos, está 
muito mais esmaecida. Isso tudo é importante, é claro, e 
não sou eu quem vai negar, mas me parece que interpretar 
a identidade com base no que está sucedendo, hoje, nos 
obriga a repensar quais são os elementos que mantém a 
consciência de pertencer a uma unidade concreta que não 
está ligada à globalidade. Eu creio que o maior antagonis-
ta de uma identidade cultural é o localismo isolacionis-
ta. Ninguém, hoje, em seu perfeito juízo, pode pensar que 
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levantar barreiras que nos protejam de outras inGuências 
culturais. Creio que a mentalidade positiva é como inte-
grarmos outros elementos diversos de outras culturas em 
nossa própria produção cultural, como ferramenta. Nossa 
identidade dependerá, cada vez mais, de nossa capacidade 
de produzir, de criar etc. se somos capazes de dispor de 
instrumentos que facilitem nossa presença “portas adentro 
e portas afora”, o que fará com que sejamos reconhecíveis, 
no âmbito cultural, será nossa capacidade de produzir ele-
mentos que levem uma marca de identidade, que façam 
que nossos cidadãos se reconheçam nelas que, quando ve-
jam uma película catalã ou espanhola, entendam que nela 
tem seus referentes e lhes agrade, e seja competitiva. E, 
quando os outros, que terão cada vez mais acesso à produ-
ção cultural de onde, no mundo, não importa, reconheçam 
que existimos, porque apreciam os nossos produtos cul-
turais, porque apreciam a qualidade daquilo que foi pro-
duzido e, portanto, voltamos ao tema da competitividade 
e, nisso, está a grande defesa. Não estabelecendo barreiras 
porque é impossível e inviável, nesse processo de globa-
lização que, além de tudo o que discutimos, está absolu-
tamente favorecido pela globalização tecnológica. Nesse 
novo estágio, é absolutamente inviável levantar muros, o 
que é preciso é levantar personalidades. Se somos capazes 
de criar com personalidade, aí está a raiz da sustentação 
de nossa identidade. Do contrário, é apenas uma questão 
de tempo – a assimilação ou perda de identidade, em um 
magma global, em que seria difícil identiDcar uma produ-
ção cultural catalã de uma francesa ou de uma americana. 
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Doris Haussen – Que elementos poderiam in"uenciar 
nesse processo? 

Emíli Prado – A raiz que fundamenta essa nova apro-
ximação à defesa da identidade tem que colocar seu acento 
essencial à criação; dar-lhes instrumentos de caráter in-
dustrial, de formação, de competência para potencializar 
o que temos de melhor. No caso de unidades pequenas, 
como pode ser a Catalunha, no conjunto mundial, o funda-
mental é dispor de infraestruturas de produção, de talento, 
de saber fazer, que faça com que nossa produção cultural 
seja “apetecível” para os de dentro, e postos a selecionar, na 
grande vitrina, o que é, hoje, o mundo da cultura, através 
de todos os canais que nos chegam de todo o mundo, que 
eleja aqueles de produção própria, porque me “gratiDcam”, 
e não por militância, porque isso se faz, durante um tempo, 
mas depois satura. O consumo não se pode obrigar por de-
creto. Nessa situação, a única possibilidade de sobreviver é 
com a criatividade motivada por uma ação política impul-
sionadora de uma infraestrutura industrial capaz de fazer 
emergir, com competitividade, os talentos criativos do seu 
âmbito territorial.   

Doris Haussen – A política de “cotas” sobrevive nessa 
nova realidade? 

Emíli Prado – Temos aplicado, de maneira geral, como 
política de proteção à cultura e da identidade, tanto em ní-
vel europeu quanto nos âmbitos estatais, o que se chama a 
política de cotas, quer dizer, há uma proporção de produção 
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própria, de produção europeia e o resto de fora. Isso há 
cinco, dez anos era possível. Na atualidade, é puro exercício 
retórico. Com a irrupção de novas redes, com a multiplica-
ção de canais, etc. a política não pode ser de cotas, porque 
não é possível. E sobre isso há uma piada: é impossível que 
a mim, como cidadão, me deem uma tarjeta com um chip, 
que me permita ver tantas horas de produção nacional ou, 
então, consultar, através da rede, tantos webs de produção 
nacional, tantos de produção europeia e tantos de inter-
nacional e, quando me acabam as horas de internacional, 
já não se pode aceder. Hoje, isso não é possível. Portanto, 
a única forma de defender a presença, no consumo dos 
cidadãos, de âmbito territorial de produtos de raiz cultural 
local e que sejam competitivos, que tenham uma indús-
tria forte para subministrar produção a esses canais que se 
multiplicam até o inDnito. 

Portanto, neste mundo global, só com qualidade para ser 
competitivo, pode-se defender a identidade. Mas, também, há 
as inércias do mercado, há processos transitórios. Assim, eu 
entendo que um governo possa incentivar a emergência dessa 
criatividade e um dos elementos básicos é a visibilidade.  Se 
não se deixa um lugar para estar vitrine o produto, Dca oculto e, 
por criativo que seja, não será valorizado. Assim, a combinação 
está em expor e permitir competir. Mas, isso não garante nada, 
se os produtos não são competitivos. Durante muito tempo, 
o erro aqui, na Europa, foi pensar que bastava colocar limites 
para os outros. Não, temos que garantir a nossa presença, mas 
de duas maneiras: oportunizando canais e, ao mesmo tempo, 
impulsionando uma indústria competitiva que ponha, nessa 
vitrine, produtos realmente capazes de competir em igualdade 
de condições com o que houver de melhor.
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21. Andréas Huyssen46: Mídia e 
discursos da memória47

S+&1( V1#41&1( M+#$1#( $ 
C(#2+% A2$M(&.#$ .$ C(#<(2H+ M+#$&+

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Primeiramen-
te, o senhor pode introduzir seu campo principal de trabalho 
para pesquisadores brasileiros na área de Comunicação?

Andreas Huyssen - Minha aDliação disciplinar é com 
a vertente alemã de estudos culturais e a literatura compa-
rada, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Os 
temas da modernidade e pós-modernidade, modernismo e 
pós-modernismo, têm sido centrais na minha obra, desde 
muito tempo, incluindo certos ramos de teoria da mídia 
e cultura de massa. Mais recentemente, tenho trabalhado 

46. Diretor do Centro de Literatura Comparada e Sociedade da Uni-
versidade de Colúmbia, EUA.

47. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXVII, nº1, jan./jun. 2004. p.97-106. Semestral.
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com a questão da memória pública do trauma histórico, 
em primeiro lugar, em relação ao passado da Alemanha, e 
também em termos da globalização de discursos de me-
mória. Atualmente, estou desenvolvendo dois projetos: 1. 
teorias da globalização cultural e imaginários urbanos e 2. 
“miniaturas modernistas”, uma forma literária particular-
mente importante do alto modernismo europeu, nascida 
do encontro de poetas, Dccionistas e Dlósofos com o folhe-
tim de grandes jornais e revistas.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Já que o senhor 
tem se interessado pelos efeitos da mídia na cultura moderna, o 
que diria das notáveis mudanças na cultura ocidental após 11/9?

Andreas Huyssen - Nos EUA, o choque de 11/9 resul-
tou em uma ulterior consolidação das mídias impressa, ra-
diofônica e televisiva conservadoras, que se tornaram por-
ta-vozes do governo Bush e de sua “guerra ao terrorismo”. 
A imprensa liberal passou a ser raramente ouvida em uma 
época, na qual “liberalismo” (não o “neoliberalismo”) tem 
se tornado um palavrão no discurso político americano. O 
predomínio da mídia conservadora e do pensamento ne-
oconservadorista é uma das razões pelas quais os cidadãos 
dos EUA veem o mundo, pós-11/9, de maneira completa-
mente diferente da do povo na Europa ou América Latina. 
Contudo, com as recentes revelações sobre tortura siste-
mática, sob a autoridade de militares norte-americanos, 
no Afeganistão e Iraque, e com a falta de solução política 
plausível para o Iraque, a opinião pública, nos EUA, parece 
estar mudando, e vozes críticas são ouvidas mais claramen-
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te do que antes. O governo Bush parece estar perdendo 
sua habilidade de redirecionar as notícias e enfrenta 
uma onda de ceticismo e ultraje, especialmente, após 
a publicação das imagens da prisão de Abu Graibh. O 
poder das imagens!

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Como o senhor 
relacionaria memória e fascismo em uma perspectiva contem-
porânea?

Andreas Huyssen - O fascismo europeu (como o 
comunismo cinco décadas depois) tornou-se histórico. 
Não faz muito sentido denunciar o islamismo radical 
ou o “bushismo” como fascista, como fazem algumas 
pessoas. O fascismo, especialmente no caso da Alema-
nha, foi bem hostil ao cristianismo, enquanto a ideolo-
gia de Bush é um milenarismo evangélico. A memória 
do fascismo, hoje em dia, é a memória do Holocaus-
to como o evento-chave do século XX. A memória do 
Holocausto deu força ao que veio a ser uma cultura da 
memória transnacional, durante os anos 90, em países 
como a Argentina e a África do Sul, que fizeram do-
lorosas transições da ditadura e o estado de terror à 
democracia. Isso, também, reforçou projetos de direitos 
humanos por todo o mundo. Ao mesmo tempo, a noção 
de que a rememoração desse passado genocida pode 
evitar o genocídio, no presente, tem se mostrado uma 
ilusão política (vide, por exemplo, a Bósnia, Ruanda e, 
atualmente, o Sudão).
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Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - O que o senhor 
poderia dizer sobre sua ideia de um “pós-modernismo de resis-
tências” nos dias de hoje? Há alguma estratégia midiática que 
possa ser desenvolvida de acordo com tal conceito em países do 
Terceiro Mundo?

Andreas Huyssen - Eu já não tenho pensado muito 
sobre “uma resistência pós-modernista”. O conceito tinha 
uma certa eDcácia nos debates da década de 1980, quan-
do o pós-modernismo era denunciado como regressivo ou 
meramente reacionário. A questão sobre o que poderia ser 
uma resistência midiática do Terceiro Mundo é complexa. 
Resistência a que ou a quem? Por um lado, eu imagino 
alternativas possíveis a gigantes midiáticos globais, como 
a CNN, mas em que sentido elas se distinguiriam do Al 
Jazeera, um canal noticioso transnacional, também, com 
sérios problemas? O obstáculo óbvio é linguístico. Por ou-
tro lado, alternativas são igualmente necessárias no nível 
nacional, especialmente onde a mídia nacional é contro-
lada pelo estado e/ou meramente orientada em termos de 
lucro. Numa época de avanço das fusões no setor midiáti-
co, é duplamente importante insistir no funcionamento de 
uma imprensa crítica e independente, mas não precisamos 
falar disso em termos de pós-modernismo.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Quanto às in-
"uências da arquitetura na formação de identidades políticas 
e nacionais, o que o senhor poderia dizer sobre a construção de 
Brasília no começo dos anos 60?
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Andreas Huyssen - Sempre me pareceu irônico que as 
fantasias dos arquitetos europeus de creatio ex nihilo, de 
planejar e construir uma cidade, a partir do traço, tenham 
somente se concretizado no Brasil e na Índia. Que tais uto-
pias modernistas e o funcionalismo que lhes é inerente não 
têm cumprido sua promessa, eu creio que tem se tornado 
um consenso em décadas recentes. Hoje em dia, eu não 
penso que a arquitetura ainda tenha o poder de dar forma 
a identidades políticas e nacionais. Projetos de construções 
para o grande público, como existiram, por exemplo, no 
Rio de Janeiro ou em Nova Iorque, na primeira metade do 
século XX, são raros atualmente. O único tipo de edifício 
público em voga, hoje em dia, parece ser o museu. Mas, os 
museus dão mais suporte à política de imagem das cidades 
do que a nações.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - O senhor pode-
ria inventariar as suas razões para a!rmar que há uma globa-
lização da memória hoje em dia?

Andreas Huyssen - A ascensão da “cultura da memó-
ria”, desde os anos 1980, é sobre-determinada por uma 
multiplicidade de fatores, incluindo eventos políticos, 
como o Dm das ditaduras na América Latina, a queda do 
muro de Berlim, o colapso da União Soviética e o Dm do 
regime de apartheid, bem como o crescente foco cultural 
nas histórias de minorias e políticas de identidade. A re-
ciclagem e exploração pela indústria cultural de tópicos 
relacionados à memória contribuem para a expansão de 
preocupações relativas à memória na esfera pública. Num 
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sentido mais amplo, contudo, a maior parte da cultura con-
temporânea da memória, eu penso, resulta do naufrágio do 
imaginário de utopias futuras, algo característico do século 
XX. A cultura da memória tem diferentes intensidades em 
diferentes partes do mundo, e as lutas por um futuro me-
lhor, evidentemente, não desapareceram. Mas, para mim, 
um dos aspectos mais interessantes da globalização cul-
tural tem sido o deslocamento transnacional do discurso 
da memória do Holocausto para contextos completamen-
te diferentes e implausíveis na América Latina, África e 
Ásia. A legitimidade política, ao que parece, tem de ser 
garantida, cada vez mais, pelo modo como lidamos com 
nossos passados nacionais do que pelas formas de imagi-
narmos o futuro. O sucesso é, no entanto, indeterminável 
em qualquer dos casos.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Como o senhor 
relaciona sua noção de “globalização da memória” às atuais te-
orias da mídia? 

Andreas Huyssen - Uma questão interessante para a 
qual eu só posso dar uma resposta muito geral e insatisfa-
tória. Visivelmente, os discursos da memória se espalham 
pelo mundo como resultado da saturação midiática, majo-
ritariamente, através da televisão e do cinema; mas, tam-
bém, especialmente em países africanos, do rádio. No que 
diz respeito às teorias da mídia, algumas delas (Baudrillard, 
Zizek) são meramente narcisistas demais para ter valor 
signiDcativo quanto ao tópico da memória. Mas, mesmo 
a tradição da Escola de Frankfurt, com a qual eu trabalho, 
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predominantemente, não pode ser simplesmente aplicada à 
situação contemporânea, embora forneça categorias e um 
enquadramento que podem ser ainda mais desenvolvidos.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Qual é, na sua 
opinião, o valor da utopia nos dias de hoje?

Andreas Huyssen - O primeiro passo em qualquer dis-
cussão sobre utopia, atualmente, deveria ser o reconheci-
mento de que as três utopias (com U maiúsculo) do século XX 
– fascismo, comunismo e modernização – falharam, misera-
velmente, (as duas primeiras inteiramente; a última, na maior 
parte do mundo fora da Europa Ocidental, Japão e EUA). 
Entretanto, o pensamento utópico sobre futuros alternativos, 
sobre justiça e uma distribuição mais adequada da riqueza é 
tão necessário quanto sempre foi. O pensamento utópico já 
não pode mais sustentar o desenvolvimento de projetos para 
o futuro ou ideologias totalizantes. Se você pensar que isso é 
como quadrar um círculo, você está certo. Mas, então, a utopia 
tem sempre mais a ver com o que Robert Musil chamou de 
“senso de possibilidade” do que “senso de realidade”.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Como o senhor 
compreende a participação do discurso jornalístico na constru-
ção da memória?

Andreas Huyssen - O Jornalismo investigativo sério 
é essencial para a construção pública de discursos de me-
mória nacional. Seu enquadramento temporal, contudo, é 
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necessariamente limitado ao presente e ao passado recente. 
Por isso, é que ele precisa ser complementado pelo traba-
lho historiográDco.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - O senhor pode-
ria indicar áreas possíveis de colaboração entre pesquisadores de 
mídia brasileiros e norte-americanos?

Andreas Huyssen - Já que eu não estou no campo de 
pesquisa de mídia, não vou Dngir que possa responder fa-
cilmente a essa pergunta. Contudo, estou convencido de 
que tal cooperação transnacional é absolutamente essen-
cial para entendermos melhor as forças e trajetórias da glo-
balização e irmos além dos paroquialismos profundamente 
arraigados de disciplinas acadêmicas. Questões teóricas e 
empíricas similares e básicas, parece-me, emergiriam em 
qualquer discussão transnacional entre pesquisadores de 
mídia, mesmo se as ênfases fossem diferentes.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - É aceitável 
comparar o campo midiático de um país periférico como o Bra-
sil ao de países centrais como a Alemanha e os EUA?

Andreas Huyssen - Claro que sim. A separação categó-
rica entre centro e periferia não faz muito sentido, nem no 
campo da pesquisa de mídia nem em outros campos cultu-
rais e sociológicos. Isso não descarta a questão de avaliar se 
a Alemanha é tão “central” quanto os EUA em termos de 
controle midiático internacional e marketing transnacional, 
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ou se o Brasil é tão “periférico” quanto, digamos, a Nigé-
ria. Mas, talvez, devessem ser também consideradas outras 
comparações – por exemplo, a comparação entre as culturas 
midiáticas do Brasil e da Índia.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - O principal 
objetivo da Intercom é reunir pesquisadores em torno de estu-
dos interdisciplinares. O que o senhor pensa de tal missão num 
país latino-americano? Há outra associação internacional com 
características semelhantes que o senhor poderia citar?

Andreas Huyssen - Em minhas próprias áreas de pesqui-
sa, que eu considero interdisciplinares pelo menos em termos 
de ambição, embora talvez nem sempre quanto ao resultado, 
não há organização semelhante. Entretanto, isso seria desejá-
vel. Os obstáculos para a criação de tais organizações, contu-
do, são tremendos. Os EUA têm sido um lugar fecundo para 
cooperação acadêmica internacional; mas, dadas as crescentes 
restrições em termos de viagens, vistos e imigração, eu temo 
que as circunstâncias, no país em que moro, não são propícias 
a um genuíno intercâmbio internacional.

Sonia V. Moreira e Carlos A. Moreno - Finalmente, 
o senhor sabe que Seduzidos pela memória, um de seus livros 
publicados, no Brasil, está esgotado?

Andreas Huyssen - Não, eu não sabia. Talvez, o editor 
possa fazer uma outra edição. Eu vou me informar a res-
peito disso.
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22. Eduardo Meditsch48: Estudos 
em Jornalismo49 

C(#2+% A2$M(&.#$ .$ C(#<(2H+ M+#$&+

Carlos A. Moreno – Quando tomou conhecimento da Teo-
ria do Jornalismo (TJ)?

Eduardo Meditsch – No Brasil, apesar da existência de 
diversos estudos isolados, até então, alguns com mais de 60 
anos, como no caso de Barbosa Lima Sobrinho, a defesa 
sistemática da necessidade de uma Teoria do Jornalismo 
foi lançada por Adelmo Genro Filho, no início dos anos 
80, nas páginas do jornal A Razão, da cidade gaúcha de 
Santa Maria, onde atuava como colaborador. Adelmo era 
um intelectual marxista que escolhera o Jornalismo como 

48. Jornalista e Professor Adjunto do Departamento de Jornalismo da 
Universidade Federal de Santa Catarina.

49. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXVII, nº2, jul./dez. 2004. p.93-107. Semestral.
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proDssão e, em sua passagem pela universidade, como es-
tudante, notara dois obstáculos à compreensão dessa prá-
tica social pelas teorias ministradas, até então, nos cursos 
de comunicação: de um lado, as teorias marxistas, muito 
em voga na época, reduziam o Jornalismo à questão da 
ideologia; de outro, as teorias da comunicação não cap-
tavam a sua especiDcidade, misturando o Jornalismo com 
a comunicação cotidiana, com a comunicação persuasiva, 
com a comunicação artística e com a comunicação cientí-
Dca. A partir desse diagnóstico, ele falava da necessidade 
de se criar uma Teoria do Jornalismo, a começar pela deD-
nição de um conceito de Jornalismo que não o confundisse 
com a imprensa (hoje diríamos com a mídia), que era o 
seu suporte, confusão esta que era usual nas publicações da 
época. Ele defendia um estudo aprofundado da natureza 
histórica, sociológica e cultural do Jornalismo, e começou 
por sua conta a construir essa teoria, desde um enfoque 
epistemológico, em sua dissertação de mestrado. O livro 
publicado a partir da dissertação de Adelmo (O Segredo 
da Pirâmide: para uma Teoria Marxista do Jornalismo, Por-
to Alegre, Tchê, 1987), foi muito mal recebido pela nossa 
área acadêmica, porque criticava de maneira implacável 
as concepções de alguns de seus maiores nomes na épo-
ca. A maior parte de seu livro é uma revisão bibliográDca 
bastante crítica, coisa a que a nossa área, ainda hoje, não 
se habituou. Se a ciência avança por conjecturas e refu-
tações, não somos muito dados às últimas. Mas, Adelmo 
encontrou seguidores, e vários deles se tornaram pesqui-
sadores importantes de Jornalismo em universidades de 
diversos estados. Uma das universidades onde suas ideias 
prosperaram foi a Universidade Federal de Santa Catariana 
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(UFSC), onde trabalho, e onde o próprio Adelmo traba-
lhou em seus últimos anos de vida. Ele morreu em 1987, 
logo após a publicação do livro. Assim, tomei conhecimen-
to da Teoria do Jornalismo, ou melhor, da necessidade de 
se criar uma Teoria do Jornalismo, a partir do Adelmo e, 
de certa forma, com sua morte, tomei também a responsa-
bilidade de continuar o seu trabalho, como muitos outros 
pesquisadores da área têm feito.

Carlos A. Moreno – Como apresentaria a ideia 
central da TJ?

Eduardo Meditsch – No primeiro Encontro Nacional 
de Pesquisadores em Jornalismo, realizado na Universida-
de de Brasília (UnB), em 2003, uma das discussões mais 
interessantes foi se já existe uma Teoria do Jornalismo ou 
se precisa, ainda, ser criada. As duas principais revistas in-
ternacionais do campo, fundadas ambas em 2000 – Jour-
nalism Studies e Journalism: theory, practice and criticism, são 
precavidas e usam a expressão “estudos em Jornalismo” em 
vez de “teoria do Jornalismo”, e procuram, ainda, delimi-
tar o que seriam esses estudos. O certo é que, cada vez 
mais, cresce o número de trabalhos sistemáticos sobre o 
Jornalismo como prática social. Para Adelmo Genro Filho, 
a teoria deveria começar pela construção de um conceito 
que explicasse o Jornalismo, e ele propunha a conceituação 
do Jornalismo como uma produção social de informação e 
de conhecimento, cuja forma se cristaliza no singular, dife-
rente da arte, que se cristalizaria no particular, e da ciência, 
no universal, a partir de referências da Estética de Luckács. 
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Porém, mais do que o conceito em si, a contribuição maior 
de Adelmo foi demonstrar que as teorias da comunica-
ção eram insuDcientes para explicar o Jornalismo como 
fenômeno e que elas, além de não o explicarem, geravam 
uma compreensão falsa e equivocada a respeito dele. Seria 
necessário criticar em profundidade essas teorias e cons-
truir outras, capazes de darem conta da especiDcidade e da 
complexidade do fenômeno que se queria compreender. 
Adelmo viu no trabalho de Nilson Lage, especialmente 
no seu primeiro livro, Ideologia e Técnica da Notícia, uma 
demonstração de que uma teoria autônoma do Jornalismo, 
criada a partir dos problemas suscitados na própria área, 
poderia dar bons frutos: seria necessário, no entanto, que 
os jornalistas conseguissem construir uma teoria consis-
tente do ponto de vista cientíDco.

Carlos A. Moreno – Como a TJ vem condicionando a sua 
própria pesquisa?

Eduardo Meditsch – A preocupação que Adelmo for-
mulou; mas, que já existia antes, ainda que menos clara-
mente manifesta, como em Nilson Lage, ou ainda antes, 
em Luiz Beltrão, tem sido central em todo o meu percurso 
acadêmico, desde a pesquisa de mestrado, na qual fui atrás 
das origens dessa ruptura entre teoria e prática, nas escolas 
de Jornalismo, e a localizei na imposição do conceito de 
“comunicação social” ao Brasil, por motivações bem pouco 
cientíDcas, produto da Guerra Fria. Naquela etapa, con-
segui localizar essa ruptura na história do nosso campo 
acadêmico na América Latina e no Brasil. Hoje, já consigo 
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rastrear um pouco mais além, chegando à origem mesmo 
da Mass Communication, um campo acadêmico gerado no 
Departamento de Estado norte-americano, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, quando reuniu schollars de várias 
disciplinas para enfrentar a estratégia comunicativa de 
Goebbels e Hitler na Alemanha. Nesse contexto, o aca-
dêmico Wilbur Schramm se torna o primeiro defensor da 
Comunicação como uma nova disciplina, capaz de atrair 
mais apoio, poder e verbas do que o estudo do Jornalismo 
tinha sido capaz, na universidade norte-americana, até en-
tão. Schramm, que vinha de uma escola de Jornalismo, vai 
mais além: diz que nessa nova perspectiva não é mais im-
portante estudar os problemas suscitados pelo Jornalismo, 
que passam a ser secundários. Essa posição, que buscava a 
legitimação da área acadêmica, vai ter um efeito secundá-
rio de deslegitimar os estudos de Jornalismo, nos Estados 
Unidos, e em todo o mundo, como aconteceu, também, 
aqui, por inGuência do Ciespal (Centro Internacional de 
Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina). 
A busca por alargar a pesquisa em comunicação vai colo-
car o Jornalismo em posição secundária, até o ponto em 
que, quando assume a hegemonia do campo, nos Estados 
Unidos, praticamente, extingue as disciplinas de Jornalis-
mo nas faculdades. Lá, como também em toda a Améri-
ca Latina, existem poucos focos de resistência, como na 
Universidade de Columbia que, por sinal, está sob intenso 
bombardeio há alguns anos, ou a Universidade Federal de 
Santa Catarina que, por um lado, é reconhecida e premiada 
como Instituição Paradigmática, como no último Prêmio 
Luiz Beltrão e, por outro, é muito criticada, por esta nossa 
teimosia em aDrmar o campo acadêmico do Jornalismo.
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Pessoalmente, adquiri clareza e segurança sobre a ne-
cessidade de criar uma teoria, a partir da prática, desde o 
encontro com Paulo Freire, no Mestrado da ECA-USP, 
em que ele atuava na época como professor visitante, e que 
foi um entusiasta da ideia. Freire pensava a educação como 
uma teoria do conhecimento posta em prática e, quando 
relatei para ele a pesquisa de Adelmo, concordou comigo 
que o Jornalismo, também, poderia ser uma teoria do co-
nhecimento posta em prática, ainda que numa prática di-
ferente da sua. Paulo Freire nunca se dedicou ao estudo do 
Jornalismo, mas tinha um grande interesse pelo nosso cam-
po. Reuni num artigo, aqui na Revista Brasileira de Ciências 
da Comunicação, as ideias dele sobre isso. A partir do meu 
doutorado, no qual tomei conhecimento de todo um apor-
te internacional de estudos de Jornalismo, na Universidade 
Nova de Lisboa, procurei contribuir com a construção de 
uma teoria do radioJornalismo, subárea, na qual tinha o 
maior domínio técnico, pois foi a em que mais trabalhei 
como jornalista e como professor, dentro dessa perspecti-
va de construir a teoria da prática. Neste momento, como 
diretor cientíDco da SBPJor (Sociedade  Brasileira de Pes-
quisadores em Jornalismo), minha preocupação é primeiro 
divulgar este acervo internacional de conhecimentos, no 
Brasil, para, ao mesmo tempo, incentivar a sua crítica. Os 
estudos de Jornalismo têm origem em muitas disciplinas, 
principalmente na sociologia norte-americana, e trazem o 
viés das disciplinas de origem. Precisamos nos apropriar, 
criticamente, desses conhecimentos, não simplesmente 
repeti-los, porque os nossos problemas não são os mes-
mos da sociologia nem os de nenhuma outra disciplina. 
A partir dessa apropriação crítica, é que consolidaremos 
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uma teoria do Jornalismo autêntica, em função dos pro-
blemas suscitados pela prática que é o Jornalismo. Nilson 
Lage costumava dizer que a compreensão do Jornalismo se 
apoia sobre um tripé: as ciências humanas, as ciências da 
linguagem e as tecnologias. Precisamos assimilar as con-
tribuições dessas três áreas de conhecimento, criticá-las, a 
partir da perspectiva da prática e propor uma nova síntese. 
E isso passa por equilibrar o tripé que, hoje, pende para um 
lado, para podermos atingir o centro da questão.

Carlos A. Moreno – Em termos da compreensão do campo 
jornalístico brasileiro, quais os estudiosos de TJ que trouxeram 
as contribuições mais importantes?

Eduardo Meditsch – Além dessa vertente que parte de 
Adelmo Genro Filho e Nilson Lage, a disciplina Teoria 
do Jornalismo vai aparecer em seguida, na USP, por ini-
ciativa de Ciro Marcondes Filho, que adota o referencial 
da Teoria Crítica e, depois, da Psicanálise para explicar o 
Jornalismo, e vai sendo construída por outros pesquisado-
res importantes da instituição, como Cremilda Medina, 
Gisela Ortriwano, Bernardo Kucinski, Carlos Eduardo 
Lins da Silva, para citar alguns, que faziam teoria do Jor-
nalismo sem usar essa designação. Em Brasília, nessa mes-
ma situação, havia já Salomão Amorim, Murilo Ramos, 
Sérgio Dayrell Porto, Luiz Gonzaga Motta, e, no Rio, 
Muniz Sodré e Antônio Fausto Neto, para Dcarmos nos 
programas de pós-graduação mais antigos. Nos anos 90, 
começam a ser difundidos, no Brasil, os journalism studies 
numa perspectiva internacional, a partir principalmente 
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dos autores portugueses, que os sistematizaram em nossa 
língua, como Nelson Traquina e Jorge Pedro Sousa, de al-
guns livros espanhóis ou de traduções importantes, como 
a do italiano Mauro Wolf, que chegou até nós, também, 
através de Portugal. Então, nos demos conta do quanto 
estávamos isolados e de quão antigos e complexos eram os 
estudos de Jornalismo. Journalism Quaterly é a revista mais 
antiga da área da comunicação, no mundo, e já se tornou 
sexagenária, ainda que, também, descaracterizada pela in-
trodução de um “and Mass Communication” no nome. Nos 
Estados Unidos, como aqui, a transformação da área do 
Jornalismo em comunicação causou estragos na pesqui-
sa e na formação proDssional especíDca. A primeira tese 
sobre Jornalismo, defendida na Alemanha, data de 1690, 
e há estudos monumentais sobre o campo, naquele país, 
como a “ciência do Jornalismo” proposta por Otto Groth, 
discípulo de Max Weber. No Dnal do século XIX, o ameri-
cano Robert Park foi para a Alemanha estudar Jornalismo 
e se tornou uma referência posterior no campo, a partir de 
Chicago, com seu próprio trabalho e o de seus orientan-
dos. Creio que vivemos, hoje, no Brasil, um momento de 
recuperação dessas referências, tanto internacionais quan-
to nacionais, como Luiz Beltrão, Carlos Rizzini, Danton 
Jobim, Juarez Bahia, Alberto Dines e tantas outras. Refe-
rências estas que não receberam a devida atenção, no pe-
ríodo em que o campo esteve sob domínio da perspectiva 
do Ciespal. Infelizmente, a desvalorização foi tal, que mais 
de uma geração de promissores pesquisadores do Jornalis-
mo, como José Marques de Melo, Muniz Sodré, José Luiz 
Braga, Antônio Fausto Neto, Sérgio Capparelli e muitos 
outros acabaram se afastando um pouco ou muito do objeto, 
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alguns, deDnitivamente, em busca de algum reconhecimen-
to acadêmico. Creio que com a recuperação, a reedição e 
a tradução de todos os estudos importantes sobre o Jor-
nalismo, que é a tarefa do momento, vamos poder avaliar 
melhor todas essas contribuições, e dar o devido valor a 
autores que foram injustamente esquecidos em nossa tra-
jetória acadêmica. Aliás, essa é uma das tarefas que a Rede 
Alfredo de Carvalho vem assumindo.

Carlos A. Moreno – Do ponto de vista pro!ssional, qual 
o valor de uma TJ? E em termos dos estudos de comunicação? 

Eduardo Meditsch – Em termos proDssionais, o va-
lor é imenso. O Jornalismo é uma prática extremamente 
importante na vida de nossa civilização, tanto em termos 
políticos quanto culturais. Do ponto de vista econômico, 
é uma indústria poderosíssima que, há algum tempo, tem 
buscado o apoio da universidade para a solução de seus 
problemas, sem encontrar interlocutor interessado ou ca-
pacitado para essa parceria. As empresas se deram conta 
de que a proDssão já não pode se reproduzir “na prática”, 
como antigamente; a mutação cultural, social e tecno-
lógica obriga a uma compreensão cientíDca do que está 
ocorrendo. Nunca o Jornalismo precisou tanto de PhDs, 
como observa Philip Meyer. Mas, a universidade não tem 
assumido o seu papel, em nosso campo, porque não conse-
guimos ser uma “ciência social aplicada” como deveríamos. 
E não conseguimos porque somos um campo colonizado 
intelectualmente. Não apenas colonizado em termos cul-
turais – o que, como dizia Paulo Freire, não nos permite 
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um pensamento autêntico, porque raciocinamos com base 
em problemas gerados numa realidade de outros países, 
que não é a nossa – mas, também, colonizados enquanto 
disciplina, pois somos controlados, ideologicamente, pela 
área de ciências humanas, que também não é a nossa. Esse 
domínio das ciências humanas sobre a área de comuni-
cação se dá no processo histórico da constituição da área, 
e seu principal resultado é não conseguirmos ser uma ci-
ência social aplicada – porque as ciências humanas, que 
nos dominam, ideologicamente, não têm vocação para essa 
aplicação – e, também, não nos tornarmos uma ciência hu-
mana autêntica, porque as disciplinas originais são bem 
melhores do que a nossa no campo delas. Como todos os 
colonizados do mundo, permaneceremos subdesenvolvi-
dos, ou eternamente “emergentes”, até conquistarmos nos-
sa independência. O Qualis da área da Comunicação, na 
Capes, que classiDca as revistas acadêmicas de comunica-
ção importantes, na área, coloca todos os títulos de ciên-
cias humanas à frente dos nossos, e foi feito por nós! Nesse 
sentido, o valor de uma teoria do Jornalismo autêntica nos 
estudos da comunicação está em encontrar nossos pró-
prios problemas, recuperar o conhecimento sobre eles que 
se dispersou, reequilibrar o triângulo proposto por Nilson 
e contribuir, dessa forma, para que a área de comunicação 
como um todo encontre o seu lugar legítimo. Podemos ter, 
no Brasil, uma importância muito grande, em nível inter-
nacional, na construção e consolidação de uma teoria do 
Jornalismo. Apesar de tudo, aqui, conseguimos conquistar 
nosso espaço, e estamos consolidando o Jornalismo como 
um campo de pesquisa produtivo e importante. Em nosso 
país, o Jornalismo continua sendo a área com mais pesqui-
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sas realizadas, em todo o campo da comunicação, o que 
não acontece em nenhum outro país latino-americano, 
como Dca evidente, por exemplo, nos congressos da Alaic. 
E, que eu saiba, é um dos únicos países do mundo, ao lado 
da Espanha, que foi pioneira em 1989, com a Socieda-
de Espanhola de Periodística, a criar uma Sociedade de 
Pesquisadores em Jornalismo nas últimas décadas. Este 
pioneirismo é importante no momento em que se nota 
um movimento crescente, em nível internacional, para re-
cuperar a identidade dos estudos de Jornalismo no âmbito 
dos estudos chamados midiáticos. No ano passado, criou-
-se, pela primeira vez, na reunião anual da International 
Communication Association, ICA, uma das mais importan-
tes associações internacionais no campo da comunicação, 
ao lado da IAMCR, um GT especíDco sobre os estudos 
em Jornalismo.

Carlos A. Moreno – Como se deu a criação da Sociedade de 
Pesquisadores em Jornalismo? De que forma tal Sociedade pode 
interagir com a Intercom e com organizações internacionais? 

Eduardo Meditsch – A SBPJor surge como resultado 
de um longo processo de  amadurecimento do campo aca-
dêmico do Jornalismo. Este amadurecimento se inicia no 
GT de Jornalismo da Intercom, do ponto de vista cientíD-
co, e é reforçado pelo Fórum de Professores de Jornalismo, 
outro espaço conquistado pela área, dentro dos congressos 
da Intercom, para debater os problemas especíDcos da for-
mação proDssional. O GT de Jornalismo, antes ainda de 
ser transformado em Núcleo de Pesquisa, já era o maior 



67C

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

GT da Intercom, e crescera tanto que precisava ter sessões 
simultâneas, como continua tendo, hoje, tal o número de 
trabalhos inscritos. O GT de Jornalismo da Compós, cria-
do em 2000, também é o GT que recebe o maior número 
de papers naquela entidade. O Fórum de Professores de 
Jornalismo, que começara como iniciativa de um peque-
no grupo de docentes, preocupados com os problemas da 
formação proDssional especíDca, cresceu na mesma pro-
porção, de forma geométrica, e quando trocou o formato 
dos encontros para admitir a inscrição de trabalhos, passou 
a receber mais de uma centena de papers por ano. Ocorre 
que a área de Jornalismo é muito grande no contexto aca-
dêmico da comunicação. Se considerarmos essa área não 
apenas como a pequena comunidade que cerca os 20 pro-
gramas de pós – e na qual, também, já representamos uma 
parcela signiDcativa – mas englobando todos os 694 cur-
sos universitários de comunicação em funcionamento no 
país, a área de Jornalismo é uma das maiores. O aumento 
da qualiDcação acadêmica dos professores de Jornalismo, 
na última década, transformando-os, agora, também em 
pesquisadores de Jornalismo, fez com que o espaço dos 
GTs na Intercom e na Compós Dcasse pequeno demais 
para uma comunidade tão grande, levando à ideia de cons-
trução de uma sociedade própria, com mais espaço para a 
exposição e o debate da produção cientíDca signiDcativa 
da área e o aprofundamento de seus problemas especíDcos. 
Este processo, que vinha sendo amadurecido lentamente, 
acabou precipitado pela necessidade, também, de dar voz 
às posições da área de Jornalismo, que em algumas oca-
siões não se sentiram bem representadas na área de co-
municação. A primeira vez que isso ocorreu de maneira 
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mais séria foi durante a discussão das diretrizes curricu-
lares para os cursos de graduação, quando surgiram pro-
postas de diluir e até de anular as identidades proDssionais 
expressas nas diversas habilitações da comunicação. Essa 
tentativa provocou uma grande reação na área acadêmica 
e proDssional de Jornalismo, unindo entidades como o GT 
Jornalismo da Intercom, a Fenaj, o Observatório da Im-
prensa e o Fórum de Professores, na defesa da formação 
proDssional especíDca, num histórico seminário realizado 
em Campinas, em 1999, que fortaleceu muito a identidade 
da área. Esse seminário consolidou o Fórum Nacional de 
Professores de Jornalismo como a representação legítima 
da área para debater as questões de formação proDssio-
nal, levando a seu fortalecimento até a institucionalização, 
como entidade autônoma, ocorrida em 2004. A segunda 
vez em que sentimos a necessidade de ter uma voz própria 
da área de Jornalismo foi durante o debate recente para 
atualizar a divisão da área de conhecimento em subáreas, 
na classiDcação oDcial da Capes e do CNPq. O Jornalismo, 
que aparece como uma das subáreas na classiDcação atual, 
de acordo com uma proposta que vinha sendo apresenta-
da como a de todo o campo, simplesmente, desapareceria. 
Seria incluído numa subárea genérica de “práticas de co-
municação” que, por sua vez, não representaria mais do que 
dez por cento dos estudos da área. Curiosamente, a Teoria 
da Comunicação que, atualmente, aparece como uma das 
subáreas ao lado do Jornalismo, seria desdobrada em oito 
subáreas, passando a representar, em importância, 80% da 
área, enquanto todas as práticas proDssionais a que o campo 
acadêmico deve a sua existência seriam reduzidas, juntas, a 
20% de importância. Obviamente, essa proposta representava 
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uma distorção muito grande – talvez, expressasse de forma 
singela a maneira de ver as coisas dos professores oriun-
dos do “tronco comum” da graduação que, por terem se 
titulado antes, em disciplinas mais tradicionais, acabaram 
exercendo a liderança da maioria de nossos programas de 
pós, mas não representava, de forma alguma, a maneira de 
pensar de toda a área de comunicação, nem a sua diversi-
dade. O surgimento dessa proposta acelerou a criação da 
SBPJor, pois, praticamente, obrigava a área de Jornalismo 
a ter sua própria voz, também, diante das entidades de fo-
mento, o que só uma sociedade cientíDca poderia fazer. 
No plano institucional, agora, somos uma entidade ao lado 
das outras, com quem temos, também, grande aDnidade, 
inclusive porque, enquanto pesquisadores, continuamos 
pertencendo, também, a elas. Embora, como instituição, 
tenhamos, agora, objetivos especíDcos pelos quais lutamos, 
temos, também, muitos objetivos em comum com as en-
tidades congêneres, como a consolidação e a aDrmação da 
área acadêmica de comunicação como um todo, e a defesa 
da pesquisa cientíDca, em geral, o que talvez seja aDnal o 
mais importante num país como o Brasil.

Creio que numa sociedade de redes, como a que es-
tamos vivendo, ainda mais intensamente na comunidade 
cientíDca, as entidades, aos poucos, vão tendo os seus pa-
péis redeDnidos. Nenhuma iniciativa centralizadora sobre-
viverá nesse contexto em que, cada vez mais, depende-se 
menos dos centros, e em que as redes vão se formando, 
remoldando-se e se alargando para além de todas as fron-
teiras simbólicas e à revelia de qualquer controle. Isso 
pode gerar uma certa crise de identidade em quem estava 
acostumado a ser o centro e a conviver com isso de uma 



68!

P+23/10(% .( 0+&J;&';#( 42+5(21-(&'$ (!BBC-,==8)

forma tradicional. Poucas pessoas que estiveram no centro 
de nossa área, nas últimas décadas, como o professor José 
Marques de Melo, têm tido a visão que ele tem para per-
ceber e aceitar essa mudança, como, por exemplo, quando 
propõe a Rede Alfredo de Carvalho, já em forma de rede 
descentralizada ou, quando vai ao Encontro de Brasília 
participar da criação da SBPJor, o que teve uma carga sim-
bólica muito grande. Somos já uma rede de pesquisadores, 
na área de Jornalismo, bastante consolidada, uma rede que 
é permanente e participa de múltiplas entidades que aten-
dem a suas múltiplas necessidades e expectativas. Creio 
que, a partir de iniciativas como a da SBPjor e, antes dela, 
a da Socine, a nossa Intercom tenda a se transformar numa 
espécie de federação da área, no modelo que a SPBC as-
sumiu para o conjunto da comunidade cientíDca: um lugar 
para a pluralidade e para o encontro, e não para forjar, mui-
to menos para tentar controlar a identidade da área numa 
certa direção. Em relação às entidades internacionais, a 
SBPJor acaba assumindo uma posição de vanguarda, ao 
propor a retomada da identidade acadêmica do campo de 
Jornalismo que, embora continue forte do ponto de vista 
cientíDco em todo o mundo – e o lançamento recente de 
várias revistas internacionais especializadas conDrma isso 
– desestruturou-se bastante em nível institucional, com a 
perda de espaço nas entidades da comunicação. A SBPJor 
tende a se tornar um nó importante na rede internacional 
de pesquisadores de Jornalismo por causa disso, ainda mais 
porque já nasce com esse propósito, lançando a sua revista 
em inglês, por exemplo.  Pode ser um modelo a ser segui-
do em várias partes do mundo, porque a demanda existe, 
basta ver os debates que ocorrem, no campo, em vários 
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países, em Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, 
na França e na Austrália, por exemplo.

O mais importante, neste momento cultural, que é 
novo, creio eu, é aprendermos a conviver na diversidade, 
reforçando nossas identidades. O campo da comunicação 
se tornou muito amplo, muito diferenciado, comportan-
do várias vocações. Temos as pessoas que entraram nele a 
partir de uma opção proDssional pela atuação prática na 
mídia, como nós, os jornalistas, que pretendem ver a área 
funcionando, realmente, como uma ciência social aplica-
da, que não vai ser menos ciência por causa disso. Temos 
os colegas que vieram das outras práticas, com uma pers-
pectiva semelhante, e temos os colegas que vieram fazer o 
tronco comum da graduação, vindos de outras disciplinas, 
que ajudaram a consolidar, cientiDcamente, o campo, e tra-
zem a vocação original para as ciências humanas, mas não 
se sentem muito à vontade nem com as práticas nem com 
a pesquisa aplicada. E muitos dos que como nós saíram 
das práticas se identiDcam mais, agora, com o chamado 
campo teórico da comunicação, descobriram, nessa convi-
vência, uma nova e mais forte e vocação. Há os que prefe-
rem uma atitude cientíDca mais crítica e reGexiva, outros 
que se empolgam com a práxis. O campo, como um todo, 
tem que entender e valorizar essas diferenças, tem que ter 
espaço para a diversidade que é a sua maior riqueza epis-
temológica. 

Carlos A. Moreno – A TJ é, então, vista como uma parte da 
Teoria da Mídia que, por sua vez, seria um capítulo da Teoria 
da Comunicação?
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Eduardo Meditsch – Sem dúvida, a Teoria do Jorna-
lismo que, na minha opinião, ainda engatinha, será um ca-
pítulo da Teoria da Mídia e, talvez, a Teoria da Mídia seja 
um volume da Teoria da Comunicação. Mas, nessa clas-
siDcação, é importante não reproduzirmos a ideia de su-
bordinação, que é o que tem impedido o desenvolvimento 
de uma teoria do Jornalismo autêntica e de uma teoria da 
mídia autêntica também. Qual mídia tem uma teoria me-
lhor desenvolvida hoje? Sem dúvida, o Cinema, a única 
que se desenvolveu de forma independente com grande 
vigor, criando várias escolas de pensamento, ao longo da 
história, a partir dos problemas suscitados pela própria 
prática. A Teoria do Cinema é um exemplo a ser seguido 
por todas as mídias – hoje, no âmbito da Intercom, tenho 
tentado incentivar um processo de construção de uma Te-
oria do Rádio nesse sentido. A Socine é uma experiência 
que tem servido de modelo à SBPJor, em muitos aspectos. 
Ninguém pensaria, no campo do cinema, em abandonar 
essa teoria por outra, estranha à área, como aconteceu no 
Jornalismo e nas outras práticas comunicacionais. Mas, no 
Jornalismo temos feito isso, há décadas, porque fomos co-
lonizados e, como diz Paulo Freire, o colonizado introjeta 
o modo de pensar do colonizador. Metade das teses sobre 
Jornalismo produzidas, no Brasil, nas últimas décadas, traz ca-
pítulos teóricos iniciais sem nenhum sentido para o estudo. 
São um tributo aos orientadores e a seus colonizadores, quase 
como ocorria com as teses da Idade Média, que começavam 
reaDrmando a fé católica para, depois, entrar no raciocínio 
cientíDco. Na área do Jornalismo, isso só vai ser superado, 
quando a área se libertar, intelectualmente, tiver autoestima 
suDciente e conseguir construir uma teoria própria.
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23. Roger Chartier: Da História da 
cultura impressa à História 

cultural do impresso50

G1%$22$ M(#'1&% V$&(&01+; 
A&.#$( B+#4$% .$ L$*+; 

A&L5(2 B#(4(&)(; 
A&( CH#N%'1&( M14&+'

Aníbal Bragança – Como o senhor, que encontra mais per-
manências do que rupturas na invenção da tipogra!a, vê as 
ideias de Marshall McLuhan sobre o livro e a cultura letra-
da, especialmente, como vê a obra ‘A galáxia de Gutenberg’, na 
qual o comunicólogo canadense se aproxima, nessa questão, do 
pensamento de Lucien Febvre e Henri-Jean Martin, no clássi-
co ‘O aparecimento do livro’?

Roger Chartier – A primeira questão contempla a 
permanência ou a ruptura representada pela invenção da 
imprensa para a fabricação do livro e as práticas de lei-
tura. O corolário é saber como pensar as relações entre o 
livro clássico de McLuhan A galáxia de Gutenberg e o ou-
tro livro clássico de Lucien Febvre e Henri-Jean Martin, 

50. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXVIII, nº1, jan./jun. 2005. p.81-104. Semestral.
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L’Apparition du livre (O aparecimento do livro, na tradução 
brasileira). É um problema importante e atual. Para mos-
trar isso, podemos partir dos títulos que são problemáticos. 
É bem evidente que o título do livro de Febvre e Martin, 
que fundaram em 1958, na França, a disciplina “História 
do Livro”, é um título muito problemático, porque leva a 
crer que o Gutenberg inventou o livro. Ora, não somente 
havia livros, durante a Antiguidade grega e romana, bem 
antes do século XV, mas também a forma do livro que re-
cebe a técnica de impressão, isto é, a reprodução dos textos 
e a reprodução dos livros, graças à utilização de caracteres 
móveis e a prensa de imprimir. Essa forma de livro, tam-
bém, estava presente, anteriormente, ao mundo de Gu-
tenberg. É comumente chamado códice. Designam esses 
objetos – que ainda são nossos – nos quais o texto é im-
presso sobre páginas. Essas páginas são reunidas em cader-
nos, com uma mesma capa ou encadernação. Esse códice é 
inventado entre o segundo, terceiro, quarto século, depois 
de Jesus Cristo. Gutenberg é herdeiro disso. Vemos, então, 
que O aparecimento do livro é um título ruim para um gran-
de livro. Porque, fundamentalmente, não somente o livro 
como tal, mas a forma particular do livro ligada à forma 
particular da cultura impressa já existia antes da invenção 
de Gutenberg. O segundo título, de McLuhan, A galáxia 
de Gutenberg, é problemático também. Esse problema está 
no coração de uma discussão, atual, a propósito dos efeitos, 
da medida, da importância da revolução da imprensa. 

A discussão começou com a publicação de uma obra, 
hoje, clássica, de Elizabeth Eisenstein, que pode ser con-
siderada como a terceira parte de uma trilogia, ao lado de 
McLuhan e Febvre e Martin. Esse livro foi publicado em 
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1979, #e Printing Press as an Agent of Change, ao qual 
Elizabeth Eisenstein deu uma forma mais concisa e mais 
vigorosa em #e Printing Revolution in Modern Europe, 
publicado em 198351. A questão é saber se podemos consi-
derar, como ela o fez, que a imprensa marca uma revolução 
e que, como o livro de McLuhan poderia indicar, entramos 
numa nova galáxia, como se a cultura impressa, “the print 
culture”, para citar Elizabeth Eisentein, tinha caracterís-
ticas que poderiam deDnir a sua diferença, por exemplo, 
com a cultura do manuscrito. Esse debate foi aberto pelo 
livro de um jovem historiador, Adrian Johns, #e Natu-
re of the Book. É claro que o debate não se focaliza sobre 
dois aspectos reconhecidos tanto por Eisenstein e Johns 
quanto pela totalidade dos pesquisadores. Primeiro aspec-
to: a revolução do impresso é, talvez, uma revolução menos 
revolucionária do que o invento do códice, que impõe ou 
propõe uma nova forma de livro a leitores acostumados a 
ler em rolos e que, então, podiam e deviam ler da mesma 
forma que conhecemos, folheando páginas, cadernos, li-
vros cercados nas suas capas. 

Nesse ponto de vista, é uma revolução da leitura e uma 
revolução do objeto livro, inDnitamente, maior do que os 
produzidos, imediatamente, pela nova técnica da prensa 
para imprimir e dos caracteres móveis. Segundo: de ou-
tro lado, em relação à tese de Elizabeth Eisenstein, tra-
balhos recentes e múltiplos, na Inglaterra, Espanha e na 

51. Nota dos editores: em português, Elizabeth Eisenstein. A revolução da 
cultura impressa; os primórdios da Europa moderna. São Paulo: Ática, 1998.
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França (como o de Jean Hébrard52) interessam-se mais 
pela sobrevivência da cultura manuscrita, da comunicação 
de publicações manuscritas, durante a idade do impres-
so, isto é, depois da invenção de Gutenberg. Então, não 
podemos pensar em termos puramente cronológicos, um 
deslocamento da cultura do manuscrito, sem o impresso, e 
da tipograDa obliterando ou marginalizando o manuscrito. 
Mas, para gêneros como escritos poéticos, literatura políti-
ca, partituras musicais, gazetas e jornais, a publicação ma-
nuscrita continua sendo fundamental durante os séculos 
XVI, XVII e XVIII. O terceiro apontamento que podemos 
fazer em relação à tese de Elizabeth Eisenstein foi uma 
maneira de comunicar uma tese já presente em McLuhan. 
É o fato de que a revolução da leitura foi, para leitores 
cada vez mais numerosos, a capacidade de ler como lemos, 
isto é, com os olhos e, em silêncio, sem a necessidade de 
oralizar o texto para compreendê-lo. É um longo movi-
mento da difusão dessa competência que atravessa toda a 
Idade Média, bem antes de Gutenberg. Se Entenderamos 
por revolução de leitura novos costumes, novas práticas, 
novas instituições, na segunda metade do século XVIII, 
primeiro na Inglaterra, na Alemanha e, depois, na França, 
estamos bem longe do invento de Gutenberg. Então, por 
essas três razões, a importância da revolução do códice, a 
persistência da cultura do manuscrito, na era do impresso, a 

52. NE: Roger Chartier faz referência à presença, no I Colóquio In-
ternacional da História do Livro e da Leitura do Ceará, onde esta 
entrevista foi apresentada como videoconferência, de Jean Hébrard, que 
proferiu a conferência: Livros que atravessam o mar: o comércio intelec-
tual pelas rotas do Atlântico.
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transformação das práticas de leitura que podem se situar 
ou na Idade Média ou no Dnal do século XVIII, sem falar 
das revoluções da leitura do século XIX, vemos que não 
podemos atribuir à invenção de Gutenberg, como o faz 
Elizabeth Eisenstein na Printing Revolution, elementos de 
ruptura realmente únicos e essenciais e que é preciso situar 
essa revolução dentro de um contexto mais amplo. Não é 
esse o objeto de debate entre ela e Johns, mesmo porque as 
críticas que foram dirigidas ao livro de Elizabeth Eisens-
tein e a essa tese clássica da revolução da imprensa, antes 
mesmo do livro de Johns, são, agora, aceitas.

O segundo elemento também não é problema. Seria 
absurdo – mesmo se estamos, como é meu caso, entre os 
historiadores que tendem a relativizar a importância do 
invento de Gutenberg – seria absurdo pensar que a im-
prensa não mudou nada nas relações entre o texto e o leitor, 
abaixando os custos de produção, repartidos na totalidade 
dos livros, de uma edição, e diminuindo o tempo neces-
sário para a reprodução de um texto no formato livro. A 
imprensa, evidentemente, facilitou a circulação dos textos, 
permitiu a mais leitores acesso a mais textos. Nesse ponto 
de vista, constatamos que existe um aspecto que deve ser 
reforçado porque nos esquecemos dele. Quando vemos o 
que é a produção da imprensa, nos séculos XVI ou XVII, 
vemos que o essencial da produção é constituído, podería-
mos dizer, de livros de cordel, panGetos, cartazes, bilhetes, 
formulários, isto é, todo um conjunto de impressos que 
não são livros, encomendados por pessoas físicas ou ins-
tituições e que, na era do manuscrito, não tinham equiva-
lentes. Desse ponto de vista, a importância da imprensa foi 
produzir de maneira imediata e maciça textos que não são 
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livros e que não existiam ou quase não existiam na era do 
manuscrito. Uma segunda constatação que, acredito, tem 
um amplo acordo entre os historiadores.

Entretanto, a discussão torna-se interessante e prolon-
ga a questão a qual comecei: será que podemos considerar 
que o impresso ou a imprensa em si são dotados de um 
certo número de características? Não seria melhor pensar 
que os traços atribuídos à imprensa e aos impressos foram 
culturalmente e historicamente construídos? A primeira 
posição é aquela de Elizabeth Eisenstein. No seu livro 
Printing Revolution tem um capítulo intitulado “Os tra-
ços da cultura impressa”, no qual ela atribui a essa cultura 
vários traços como a disseminação dos textos em maior es-
cala, a estandardização dos textos e, Dnalmente, a preserva-
ção dos textos como se esses elementos fossem intrínsecos, 
inerentes à cultura impressa e como se, Dnalmente, podia 
se pensar a cultura impressa como introduzindo a Dxação 
e a credibilidade na circulação dos textos.

Essa perspectiva levou a uma história da cultura impres-
sa, a history of printed culture e é justamente o que questio-
na Adrian Johns, que vou seguir, quando ele destaca que o 
essencial não é uma história da cultura impressa, mas uma 
história cultural do impresso, a cultural history of print, o que 
permite entender como, em diferentes momentos, diferen-
tes lugares e para diferentes comunidades o impresso ou a 
imprensa foram percebidos. Quais são as representações, 
os valores, as signiDcações que lhe são atribuídas. Quando 
Elizabeth Eisenstein, numa celebração de Gutenberg, in-
sistia sobre os traços positivos inscritos na cultura impressa 
(estandardização, difusão, Dxação), Adrian Johns lembra – 
para o caso inglês, mas penso que poderíamos acrescentar 
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numerosos textos sobre a França ou a Espanha, no século 
de ouro, – que a cultura do impresso, se ela existiu, teve que 
se construir contra uma forte rejeição, um forte desprezo, 
um forte descrédito.

É como se com a imprensa aparecesse, de um lado, a 
corrupção dos textos, porque – nas oDcinas tipográDcas – 
eles são compostos por artesãos que alguns letrados cultos 
julgavam incapazes. A imprensa introduziu a corrupção do 
comércio; o comércio com o livro se transformando em 
comércio dos livros. Existe um retrato sinistro dos edi-
tores, que procurariam somente o lucro e multiplicariam 
falsiDcações, contravenções, piratarias. Há, também, uma 
corrupção do sentido dos textos por leitores incapazes e 
ignorantes que se apropriam de maneira selvagem dos tex-
tos que não entendem ou entendem mal.

Isso é o painel de fundo da cultura impressa. Não é uma 
gloriDcação e exaltação da Dgura de Gutenberg. Há um 
forte descrédito. Aqueles que querem dar crédito, conDan-
ça, validação, autenticidade ao texto impresso, devem de-
senvolver estratégias culturais ou institucionais para lutar 
contra esse olhar de desvalorização e descrédito. É assim 
que se constrói uma “história cultural do impresso”, quero 
dizer, compreender como vamos atribuir à produção im-
pressa e àqueles que a produzem qualidades de honestida-
de, conDança, crédito para os indivíduos, e como inventar 
mecanismos coletivos para regular o comércio da impren-
sa, para evitar falsiDcações, enganações, contravenções ou 
piratarias. É o caso da comunidade dos livreiros e editores 
em Paris, é o caso da Stationers’ Company em Londres. É 
o papel da intervenção do Estado para regular com con-
venções e princípios de civilidade ou de urbanidade nas 
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relações entre os comerciantes, isto é, livreiros, editores 
e tipógrafos. Vemos, então, que se ligam práticas, nego-
ciações, convenções objetivando creditar uma forma de 
inscrição e de circulação dos textos que esses não possu-
íam em si. É por isso que penso que uma perspectiva de 
construção cultural dos diferentes valores ou das recusas à 
imprensa é mais importante do que atribuir à imprensa em 
si certas características.

Comecei evocando de maneira implícita um famoso 
ensaio de Walter Benjamin sobre a reprodução técnica 
da obra de arte. Segundo concluía o ensaio de Benjamin, 
em 1936, não se podia atribuir a essas novas técnicas, a 
gravura, a fotograDa, o cinema, uma signiDcação em si. A 
signiDcação é construída nesse jogo dialético e, às vezes, de 
oposição e conGito entre aqueles que têm o domínio e o 
público. Desse ponto de vista, deve ser aplicado ao impres-
so o que Benjamin sugeria para a foto ou para o cinema. 
Está mais perto, então, da posição construtivista de Adrian 
Johns do que da tecnicista de Elizabeth Eisenstein. Acho 
que isso é um debate essencial e foi uma maneira de res-
ponder a essa primeira pergunta. 

Giselle Venancio – No texto, “Comunidade de Leitores”, 
publicado no livro ‘A ordem dos livros’, o senhor a!rma que há 
um paradoxo fundador da história da leitura que postula: “(...) 
a liberdade de uma prática da qual só se podem capturar as de-
terminações”. Quais seriam, então, os caminhos para desenvol-
ver pesquisas que recuperem as táticas dos leitores e a liberdade 
das práticas de leitura?
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Roger Chartier – A segunda pergunta surge a partir 
de uma observação que Dz no meu livro A ordem dos livros, 
traduzido pela Editora da Universidade de Brasília. A ideia 
era que a história da leitura encontrava uma grande diD-
culdade, porque tinha que supor a liberdade de uma prá-
tica da qual os historiadores (entre outros) podiam apenas 
capturar determinações ou obrigações. A questão é de sa-
ber se existem possíveis itinerários para recuperar as táticas 
dos leitores e essa liberdade das práticas de leitura. Penso 
que podemos manter o diagnóstico. Efetivamente, os his-
toriadores estão mais à vontade com as determinações que 
regulam as práticas de leitura porque podem mensurar, 
com todas as diDculdades que conhecemos, as taxas de al-
fabetização, reconhecer normas coletivas de leitura numa 
certa comunidade. Mas, desde que se tente conhecer um 
leitor singular, a diDculdade é bem maior porque, aqui, fal-
tam fontes. Entretanto, não acho que estamos totalmente 
sem recursos para desenvolver pesquisas. A primeira razão 
é que certos leitores antigos deixaram traços escritos de 
suas leituras. Evidentemente, com o tempo, são mais nu-
merosos e provêm de meios sociais que não são somente 
os meios sociais letrados das elites. Vemos a trajetória que 
vai do século XVI e, mesmo do Dm da Idade Média até os 
séculos XIX e XX, marcada por uma crescente abundância 
desses traços de leitura e dessas marcas de leitores que po-
deríamos qualiDcar como pertencentes aos meios populares.

Mas, onde estão estas marcas? Nas correspondências, 
cartas, intercâmbios privados. Encontram-se, também, em 
todos os gêneros do tipo biográDco ou autobiográDco, como 
as memórias, os diários ou cadernos e, também, nos livros. É 
só procurá-las. Há alguns anos que os historiadores as estudam 
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com paixão. São as notas marginais que os leitores escre-
vem nos espaços brancos dos livros que leram. Temos as 
notas marginais de Voltaire nos livros que ele possuía e 
podemos estudar muitos autores, a partir das notas mar-
ginais que deixaram nos livros que leram. Essa estratégia 
de pesquisa pode ser útil, também, para leitores não- ca-
nônicos e pode valer para épocas diferentes dos séculos 
XVIII ou XIX. E é assim que as marginálias (estas notas) 
representam um dos caminhos que permitem encontros 
com os leitores. Com prudência porque não podemos ter 
uma projeção anacrônica de que faziam os leitores dos sé-
culos XIX ou XX, quero dizer, uma reação pessoal ao que 
eles estão lendo e uma relação estabelecida quase, ime-
diatamente, entre suas experiências vividas, suas opiniões 
próprias e o texto lido, dirigindo as anotações marginais. 
Em certas épocas, por exemplo, durante o Renascimen-
to, as anotações marginais são elementos de uma técni-
ca comum de leitura e de escrita, é a técnica dos lugares 
comuns. Durante a leitura, trata-se de selecionar na mar-
gem um trecho, de atribuir-lhe um tema para categorizar 
esse trecho. E, depois de copiar, distribuindo a sequência 
das anotações marginais num caderno de lugares-comuns, 
esse fragmento inscrito sob a categoria temática que lhe 
foi atribuída tanto na nota marginal quanto no caderno 
de lugares-comuns. É uma técnica coletiva que permite 
utilizar para produzir discursos, exemplos, modelos, frases, 
críticas, citações. Vemos que cada elemento da cultura es-
crita, mesmo se é morfologicamente o mesmo – escrever 
uma anotação marginal é sempre escrever uma anotação 
marginal – mas a signiDcação é profundamente construída, 
a partir do contexto cultural e não se poderia comparar as 
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anotações marginais de um leitor do princípio do século XX 
com as anotações marginais de um humanista do século XVI.

Além das suas anotações, nos livros, podemos encon-
trar os leitores através dos traços escritos das leituras que 
deixaram nas memórias, nos diários, nas correspondências, 
a condição de considerá-las como representação. De um 
lado, os leitores não falam de todas suas leituras; de outro 
lado, falando de suas leituras estão construindo uma ima-
gem de si mesmo. Se forem correspondências ou textos, 
para publicação, é uma imagem para o outro ou para os ou-
tros. Se for um texto que não está destinado à publicação, 
é uma imagem de si para si mesmo. Assim, o texto torna-
-se um espelho de si e um espelho que, diferentemente de 
um espelho real, podemos modiDcar, transformar, orientar, 
como queremos, isso era o primeiro elemento. O segundo 
caminho que pode ser seguido e, em alguns casos, não é 
um traço escrito que encontramos, mas um traço oral. Cla-
ro que para o historiador, é através de sua transcrição escrita. 
Mas, existem situações, como no caso dos tribunais da inqui-
sição, nos quais os leitores são interrogados sobre suas leitu-
ras. Já que para a infelicidade da época, mas a felicidade dos 
historiadores, os tribunais da Inquisição não se interessavam 
pelo que as pessoas tinham feito, mas pelo que elas pensa-
vam (mal), então, tinham que ser queimadas por isso. Porque 
pensavam “mal”, interessava-se, também, saber como tinham 
chegado a pensar isso. São, então, questões sobre a leitura. 
Trabalhos recentes, múltiplos, em diversas escolas, tentaram 
analisar esses traços de leitura que foram enunciados e depois 
transcritos, durante processos de Inquisição na Espanha, na 
Itália, em Portugal e nos países da América Latina, nos quais 
a Inquisição tinha tribunais, ou em Goa, na Índia portuguesa.
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 Temos um exemplo famoso, talvez o livro de um histo-
riador que é o mais famoso no mundo inteiro, atualmente, 
isto é, o livro de Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi 
(O Queijo e os Vermes). Evidentemente, a fonte é o que o 
moleiro Scandella, dito Menocchio, declarou aos juizes da 
Inquisição em relação aos livros que ele leu. Mas, essa ma-
neira micro-histórica e singular de tratar essa fonte não é 
única. Podemos seguir um autor e ver como os acusados 
diziam, como respondiam aos tribunais da Inquisição. É o 
caso do livro de nossa colega italiana, Silvana Seidel Men-
chi, sobre Erasmo, Erasmo na Itália nos séculos XVI e XVII. 
Vemos como os leitores italianos de Erasmo não fazem 
muita diferença entre Erasmo e Lutero. Constroem uma 
interpretação do texto que, para nós, parece bem singular. 
Situavam esses autores muito diferentes dentro de uma 
abordagem ligada às ideias reformistas em oposição à or-
todoxia católica. 

Podemos, também, opor, de maneira estatística e coleti-
va, as fontes da Inquisição. É um trabalho de Sarah Nalle, 
historiadora americana, sobre o que declaravam os campo-
neses ou os artesãos da diocese de Cuenca, em Castela, em 
relação às suas leituras. É bem interessante porque vemos 
que eles leram ou ouviram ler os romances de cavalaria, 
que Dom Quixote vai ler até a loucura. Prova que, contra-
riando uma tese clássica que pensava que os romances de 
cavalaria, porque eram caros, de grande formato folio, e pe-
las suas temáticas, eram lidos pelos nobres, a aristocracia, a 
corte. Vemos, aqui, graças às fontes da Inquisição, que es-
ses camponeses de Castela que leram – entre aspas, porque 
podiam muito bem ter ouvido o texto, sem poder ter lido 
eles mesmos –, têm um conhecimento, uma relação com os 
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grandes clássicos dos romances de cavalaria e não somente 
o Ddalgo de La Mancha, Dom Quixote.

Um terceiro caminho que pode ser trilhado é transfor-
mar em algo positivo o que, na minha citação, soa como 
um lamento, um limite. Claro que os historiadores se sen-
tem mais à vontade com normas coletivas, mas isso dá sen-
tido a casos singulares. Um exemplo que podemos citar é 
Montaigne. Montaigne é um leitor humanista, mas ele lê 
exatamente ao inverso do que pedia o modelo humanista 
de leitura. Quero dizer, que quando ele se representa como 
leitor, nos Ensaios, quando ele se encontra na sua bibliote-
ca, nunca lê à noite, não lê sentado, não tem livros de luga-
res-comuns, não faz anotações marginais, exceto durante 
seus primeiros anos de leitura. Depois, ele escreve no Dnal 
de seus livros, um comentário geral e uma interpretação 
global do que ele lê. Todos esses gestos estão estritamen-
te opostos ao modelo de leitura humanista, pelo menos 
na sua representação, que supõe uma leitura erudita, dia 
e noite, que supõe que o leitor lê sentado em frente a sua 
carteira ou, às vezes, em frente a uma roda dos livros, es-
pécie de mecânica que abre ao mesmo tempo vários livros 
que ele pode avaliar, comparar, relacionar. Como eu falava, 
anteriormente, supõe que se lê para transcrever no caderno 
de lugares-comuns e que, nos seus livros, multiplicam-se 
as anotações muito raramente acompanhadas de comentá-
rios pessoais. Compreendemos melhor Montaigne como 
leitor humanista, entre aspas, se entendemos que as práti-
cas que ele descreve, quando ele se retrata como leitor, são 
exatamente opostas ao modelo dominante de um huma-
nismo erudito, letrado, sábio.

Então, o historiador se sente mais à vontade com as 
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obrigações coletivas do que com as experiências singulares. 
Mas ele pode, às vezes, utilizar essas imposições coletivas. 
Estou à vontade para dizer isso, porque num livro traduzi-
do em português, História da vida privada, no volume III, 
que vai do Renascimento às Luzes, eu tinha utilizado a 
descrição que Montaigne faz de sua biblioteca, como mo-
delo da biblioteca humanista. Vocês, leitores lembram-se 
dessas páginas: Retirado do mundo, abstraído da comunidade 
civil e familiar, se retira para ler não de noite, mas de dia, na 
sua torre que é uma ilha, um solitarium, o lugar do retiro e do 
retraimento.

 Eu estava totalmente errado, porque a biblioteca hu-
manista, na sua outra deDnição, é um lugar aberto que aco-
lhe embaixadores, ministros, eruditos, onde o saber está 
colocado à disposição de Dns políticos, de comunicação do 
saber, de edição de textos, onde estão, como nas modernas 
bibliotecas americanas, pesquisadores com bolsa. De qual-
quer forma, é uma biblioteca aberta, atravessada, habitada, 
mobiliada. Vemos que se trata de um modelo totalmente 
oposto ao que Montaigne recorta como um espaço fecha-
do, pessoal: a única pessoa que entra é um escriba, ao qual 
ele dita seus pensamentos, ela não está mobiliada nem para 
a comunidade, nem para o Estado, nem para o saber com-
partilhado. É um outro exemplo, no qual temos que anali-
sar imposições coletivas em relação a um leitor singular. É 
uma vantagem e não uma diDculdade.

Penso que existem caminhos que podemos seguir, que 
seguimos, atualmente, para manter essa tensão essencial 
entre os casos singulares, evidentemente inDnitos. Quem 
poderia sonhar em reconstruir todas as leituras de todos os 
leitores, de todos os tempos? É um projeto borgesiano, isto 
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é, impossível. De outro lado, o estudo das puras imposições, 
convenções e normas nos deixa, geralmente, insatisfeitos, 
porque descreve disciplinas que não são, obrigatoriamen-
te, respeitadas e, de certo modo, afastado da importância 
da história da leitura, isto é, apreender, ao vivo, os atos de 
leitura. Acho que é, nessa oscilação, nesse espaço, que é 
possível trilhar um caminho, utilizando algumas das fontes 
que escolhi citar.

Andrea Borges de Leão – Na sua opinião, de que modo 
as operações editoriais de escolha e classi!cação dos textos podem 
contribuir para a formação dos gêneros literários, como a lite-
ratura infantil?

Roger Chartier – Não tenho uma resposta particular a 
essa pergunta sobre a literatura para as crianças, mas po-
deríamos atribuir a esse caso preciso, que vocês conhecem, 
inDnitamente, melhor do que eu, conclusões relacionadas 
a outros casos. Quero enfatizar que essa questão é muito 
importante em relação ao gênero. Porque o leitor espera de 
um texto algumas proposições ou conteúdos e ele os está 
esperando por diferentes razões. Ele os espera, no caso do 
leitor contemporâneo, quando entra numa grande livraria. 
Tem muitos livros acumulados. 

Uma primeira orientação se faz, por um lado, pelas clas-
siDcações que foram organizadas pelos livreiros: romances 
estrangeiros, romances brasileiros, livros de pedagogia. A 
livraria é ela mesma uma classiDcação da ordem do dis-
curso. De outro lado, ele está guiado pela forma material 
do livro. Aqui, as classiDcações em gênero, nas livrarias ou 



6?,

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

bibliotecas, não são apenas classiDcações intelectuais que 
deDnem gênero como nas bibliograDas. Mas, também, 
operações que têm uma materialidade que permite aos 
leitores reconhecer um certo gênero: romances policiais, 
o que, nos Estados Unidos, chama-se “romance”, como a 
coleção Arlequin53; ou livros didáticos para as aulas na Uni-
versidade. Também, às vezes, existem séries que permitem 
um reconhecimento do que ainda não está conhecido, a 
partir do que já o é. 

É assim que os editores deram formas extremamente 
estandardizadas para algumas de suas coleções. O exemplo 
mais famoso para os romances policiais franceses é a “Sé-
rie Noire”, mas existem múltiplos exemplos. Vemos que 
as operações de classiDcação podem ser dirigidas tanto à 
imediata percepção visual como a compreensão intelectu-
al. Assim, quando se fala de estratégia editorial, deve ser 
levado em conta o fato de que, nas operações de classi-
Dcação, a materialidade do objeto tem uma grande im-
portância. Quando penso na classiDcação mais intelectual 
(evidentemente, o que dizia das livrarias pode ser dito das 
bibliotecas, da ordem bibliotecária), constato que, desde as 
bibliotecas medievais até as bibliotecas contemporâneas, 
vê-se variações nas divisões entre as categorias ou na hie-
rarquia entre as categorias. 

É uma grande revolução da Idade Moderna, quando se 
passa da classiDcação bibliográDca, que começa sempre pe-
los livros teológicos e as escrituras sagradas a classiDcações 
que vão dividir o saber em classes, nas quais não têm mais 

53. Nota da tradutora: No Brasil, a coleção Sabrina da editora Nova 
Cultural.
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primazia ou prioridade o religioso, como se, Dnalmente, a 
ordem do discurso livresco fosse uma reprodução da or-
dem do mundo pensado, seja na sua sacralidade primei-
ra, seja na sua dimensão secularizada. Temos, agora, outros 
dispositivos que são dispositivos que reenviam às bibliotecas, 
sejam bibliotecas reais com livros e prateleiras, sejam biblio-
tecas que podiam ser modelos de classiDcação dos livros ou 
repertórios dos livros publicados para cada um dos assuntos. 

É nesse quadro que podemos situar as decisões tomadas 
pelos editores e pelos autores. Vale à pena partir da mate-
rialidade para ir até a classiDcação em termos de espaço do 
livro, biblioteca ou livraria. E terminar com classiDcações 
genéricas que são realizadas pelos autores ou editores no 
intuito de dirigir-se ao público para guiá-lo na maneira de 
ler o texto ou para jogar com as expectativas do público.

Primeiro exemplo para o primeiro caso: como uma ca-
tegoria de gênero cria um horizonte de expectativa para 
os leitores. Um caso famoso é o das peças de teatro de 
Shakespeare. Muitas obras de Shakespeare foram publi-
cadas, inicialmente, separadas, num formato in quarto e 
depois, em 1623, num formato in folio, reunindo, então, as 
36 peças consideradas como sendo de Shakespeare. Para 
certos textos, essenciais para nós, o gênero muda. Hamlet, 
na edição in quarto é uma história, “history”, quero dizer 
que o horizonte de expectativa do leitor é um horizonte 
que supõe que o que se está contado aconteceu, que esta-
mos em presença de uma história de um reino vizinho, a 
Dinamarca e não a Inglaterra. Então, todo o investimento 
de credibilidade, compreensão, recepção está ligado ao te-
atro, mas bem próximo das crônicas. A mesma peça Ham-
let é transformada em folio numa tragédia. Aqui, entramos 
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num outro horizonte de expectativa, já que uma tragédia 
não precisa ser baseada numa realidade histórica e que o 
registro das comparações não é mais o das crônicas histó-
ricas, mas das outras tragédias, em particular, as tragédias 
da Antiguidade. O horizonte de expectativa para o mesmo 
texto, a mesma peça de Shakespeare, com duas categorias 
de gênero, não é exatamente o mesmo.

Esse exemplo não é o único. Pensemos numa peça, O 
Cid, um grande clássico de teatro francês. É conhecida 
por todo o mundo, sobretudo pelos alunos, pelo menos até 
uma data recente, como sendo a mais famosa tragédia de 
Corneille. De fato, na primeira edição, trata-se de uma tra-
gicomédia e, efetivamente, tem todo um conjunto de ce-
nas, no princípio do Cid, que discutem o futuro casamento 
de Ximena e pertencem ao gênero “comédia doméstica”. 
Entre 1637, data da primeira edição, e 1648, data da de-
signação como tragédia, Corneille vai tirar essas cenas para 
adequar o texto à categoria de gênero adquirida pela peça. 

Um exemplo de jogo que não consiste em criar um ho-
rizonte de expectativa, mas de jogar com esse horizonte é, 
evidentemente, o Quixote, porque no texto de Cervantes 
e nas diversas maneiras de apresentar a personagem, existe 
uma constante. Trata-se de uma história baseada nos arqui-
vos da Mancha, uma história criada ou escrita por um his-
toriador árabe Cide Hamete Benengeli. Evidentemente, o 
leitor não pode acreditar nem um minuto, a não ser para seu 
prazer, que a história seja verídica, que Dom Quixote existiu, 
realmente, que nos arquivos da Mancha há uns traços de sua 
existência e que o manuscrito árabe traduzido existe. Mas, o 
jogo consiste em fazer aceitar pelo leitor uma Dcção, segundo 
o qual este gênero, que é de Dcção, é de fato uma história.
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No Quixote temos muitas discussões sobre o que os 
historiadores podem escrever, os jogos múltiplos de ar-
quivos Dctícios, aos quais a narrativa está sempre referida, 
como se fossem as suas fontes. Um exemplo: num momen-
to, na Sierra Morena, louco de amor por Dulcinéia, Dom 
Quixote começa a escrever sobre o tronco das árvores. Ele 
escreve poesias nas árvores. Na narrativa, está escrito que 
essas poesias foram, quase todas, perdidas, exceto duas ou 
três que os eruditos conseguiram salvar. O texto cita es-
sas poesias que se encontram nas obras dos eruditos da 
Mancha. O jogo entre a categoria “história” e a categoria 
“poesia”, já que se trata da grande oposição aristotélica, é 
genialmente (como sempre) organizada por Cervantes. As 
categorias de gênero são fundamentais para criar ordem, 
ou desordem, no mundo dos textos, dos discursos ou dos 
livros. Para concluir sobre esse ponto que não conheço, ou 
que conheço pouco, quer dizer, o recorte progressivo nes-
ses diferentes lugares: a materialidade do livro, a ordem bi-
bliotecária e as categorias utilizadas pelos editores e outros. 
A aparição da categoria “literatura infantil” é um problema 
que, ainda, está para se resolver. Mas, que nos leva até o 
século XVIII, quando aparecem, pela primeira vez, revis-
tas destinadas às crianças, quando estas revistas têm uma 
aparência e uma ilustração que favorecem sua leitura ou 
sua identiDcação pelas crianças. O que seria interessante 
seria ver quando, nos catálogos das livrarias, uma seção se 
intitula literatura infantil. Poderíamos dizer a mesma coisa 
da literatura pedagógica, porque numa escola primária dos 
séculos XVI ou XVII, na França, na Itália, na Espanha, 
existe um texto mínimo que tem essa função pedagógica: a 
“cartilha”, na Espanha, os abecedários, como “La Croix de 
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Pardieu”, na França, o “Primer” na Inglaterra. Mas, a maior 
parte dos livros utilizados para a aprendizagem ou para a 
leitura faz parte de gêneros que não são pedagógicos, nem 
destinados às crianças. Estas trazem para as escolas livros 
que existem em casa. Daí o uso da literatura de cordel, 
da Bibliothèque Bleue, de todos os livros que circulam na 
sociedade. É muito progressivamente que, para o ensino 
fundamental, se irá constituir uma coleção de livros que 
tem essa destinação. É assim que, pelo menos, na França, 
os editores especializados – como, por exemplo, o senhor 
Hachette – vão enriquecer-se imensamente.

Ana Chrystina Mignot – Atualmente, discute-se o !m 
dos livros. Essa preocupação está presente, por exemplo, em duas 
entrevistas suas concedidas a Jean Lebrun, que resultaram na 
publicação de A aventura do livro: do leitor ao navegador e a 
realizada por Antonio Rodrigues de Las Heras, na Revista 
Litterae “El futuro del libro y el libro del futuro”. As editoras, 
por sua vez, estão produzindo, nos últimos tempos, livros cada 
vez mais bonitos, valendo-se de novos recursos tecnológicos que 
têm permitido o uso de um número signi!cativamente maior 
de imagens nítidas e coloridas, margens em branco para ano-
tações dos leitores, divulgação do correio eletrônico dos autores 
etc. Poderíamos a!rmar que, para sobreviver, a publicação im-
pressa estaria incorporando formas de textualidade eletrônica?

Roger Chartier – A quarta pergunta está ligada à pre-
ocupação que eu teria a propósito da situação contempo-
rânea, quanto ao diagnóstico frequente do possível Dm do 
livro e, de outro lado, dúvidas, questões ou entusiasmos 
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em relação à textualidade eletrônica. Lembra-se o livro de 
entrevistas com Jean Lebrun A aventura do livro e, tam-
bém, um diálogo com um notável especialista, Antonio 
Rodríguez de las Heras, numa revista que recomendo a 
todos: a Litterae, publicada por um grupo de colegas da 
Universidade Carlos III de Madrid, no qual se encontram 
ecos dessa preocupação. A questão Dca mais precisa depois 
desse reconhecimento de um interesse comum, a partir do 
fato de que, hoje, muitos livros impressos parecem querer 
capturar alguma coisa das promessas ou das possibilidades 
oferecidas pelo texto eletrônico. Dois exemplos são citados, 
além do fato de que podemos utilizar imagens eletrônicas 
numa forma impressa: um é que muitos livros, agora, abrem 
margem em branco para anotações dos leitores como se 
pudessem ser uma cópia do e-mail na forma impressa. O 
outro é que correspondências eletrônicas se transformam 
em objetos mesmo de publicações de textos que, no mun-
do eletrônico, circulam de maneira privada. A questão é 
se podemos aDrmar que, para sobreviver, uma publicação 
impressa deve incorporar formas de textualidade eletrôni-
ca. Vou começar com esse ponto preciso e alargá-lo, por-
que vai ser a última parte da conferência. O ponto preciso 
é que, efetivamente, existe um assunto apaixonante que é 
entender os intercâmbios metafóricos ou materiais entre 
o mundo da textualidade eletrônica e o mundo da textu-
alidade impressa. Não existe somente na direção mencio-
nada na pergunta, porque temos visto que a textualidade 
eletrônica, o mundo do computador, o mundo numérico 
apropriou-se de muitas imagens ou palavras que vêm da 
cultura impressa. Supõe-se que há “páginas” nos textos ele-
trônicos, mesmo se a deDnição de página, se ela existe, não 
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tem nada a ver com esse espaço branco, cercado, fechado, 
deDnido, da página do livro impresso. Podemos “imprimir” 
textos eletrônicos. Bill Gates diz mesmo: “Quando quero 
ler um livro, eu o imprimo”. Mas, essa técnica de impres-
são, ou do impresso, ou do print não tem nada a ver com 
a técnica dos caracteres móveis e de imprensa, nem com a 
industrialização da tipograDa no princípio do século XIX. 
Poderíamos multiplicar os exemplos dessa transferência 
metafórica e lexical de um vocabulário com o qual estamos 
acostumados, no interior de uma forma que tem diferen-
ças radicais com a forma do texto impresso. A pergunta 
focaliza outro aspecto, o avesso, isto é, como textos impres-
sos podem tentar Dcar mais sedutores para seus leitores, ou 
originais nos seus conteúdos, apropriando-se de elementos 
próprios da técnica eletrônica. 

Os dois casos colocados me parecem, na verdade, ao 
mesmo tempo, evocar, para mim, precedentes históricos. 
Essa questão das margens brancas ligadas ao ponto já ci-
tado das anotações marginais é uma questão fundamental, 
porque coloca as relações entre o ler e o escrever. Acho 
que o projeto dessa conferência é fazer uma síntese dos 
trabalhos sobre a história do livro e da leitura. Penso que 
um dos fatos mais recentes e mais importantes é ter ligado 
a leitura em gêneros escritos, como, também ,tentado en-
tender como nos mesmos objetos, leitura e escrita estavam 
articulados. Já evoquei isso para as anotações marginais, 
mas podemos ir mais longe, quando se introduzem espa-
ços brancos, abertos à escrita num livro que propõe um 
texto. É uma coisa que foi pensada, inventada, desde os sé-
culos XVI e XVII, num gênero popular, o almanaque. Nu-
merosos almanaques ingleses intercalavam folhas brancas 



6?B

T$&.3&01(% .+ "$&%(/$&'+ $/$#4$&'$ (,==8-,=!=)

dentro do texto, como se o almanaque se transformasse ou 
tinha vocação para a escrita de um diário ou de memórias. 

Essa articulação permitiu, às vezes, – é um objeto de 
estudo mais recente – a introdução, dentro de almanaques 
ou calendários de folhas, páginas nas quais não somente 
se podia escrever; mas, também, apagar, o que permitia a 
utilização das mesmas páginas em diferentes momentos. 
Supunha que as páginas não fossem feitas de papel co-
mum, porque se escrevia o texto e a tinta é difícil de apa-
gar. Estavam cobertas de uma massa sobre a qual se podia 
escrever com um estilete ou uma ponta, o que permitia 
apagar e reescrever. Temos uma longa história de relação 
entre a leitura de um almanaque, de um calendário, de um 
texto, e as práticas da escrita introduzida dentro desse ob-
jeto de folhas brancas, sejam de papel comum, sejam deste 
papel preparado, com se dizia, na França, no século XVIII, 
que permitia o apagamento e a reescrita. Essa familiarida-
de torna uma forma que conhecemos muito bem, cedo na 
Inglaterra e, mais tarde, na Europa. Fim do século XVII, 
no primeiro caso, XVIII no segundo. E o formato agenda. 
A agenda, objeto impresso que estrutura com divisões im-
postas o que a escrita manuscrita vai preencher. Aonde a 
escrita manuscrita vai colocar-se. A agenda tem essa voca-
ção de ser um livro, e um livro no qual escrevemos dentro 
de uma disciplina, de convenções, de regras, de divisões do 
ano, do mês e do dia.

Muitos traços da cultura eletrônica, quer dizer essa 
capacidade de escrever nas margens ou nos centros dos 
textos, o fato que se procura com o e-book, o Palm Pilot, 
objetos nos quais podemos escrever, como num diário ín-
timo ou uma agenda, mostra que o movimento descrito, na 
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pergunta, é um movimento dialético. Estão voltando, com 
nova tecnologia, práticas já instauradas na escrita, mas 
potencializadas e, retornando, sem dúvida, sobre a escrita, 
porque a técnica eletrônica nos acostuma à intervenção do 
leitor no texto, não somente nas suas margens, mas tam-
bém dentro do texto em si, quando esse texto não está fe-
chado, protegido por “securities”. O leitor se acostuma ao 
diálogo, a uma relação com o texto bem diferente do texto 
impresso, deslocada em relação ao texto impresso. O texto 
é maleável, aberto, móvel. A cultura do impresso, então, 
deve levar em conta essa nova relação e permitir com espa-
ços brancos, com outros dispositivos – por exemplo, vários 
desfechos possíveis para um romance, itinerários múltiplos 
de leitura no mesmo texto – reagir ao que foi possibilitado 
e potencializado pelo texto eletrônico. 

O segundo exemplo: publicação de correio eletrônico 
lembra, historicamente, todas essas formas de publicações 
que pertenciam à esfera privada ou íntima, que passam, 
graças ao impresso, da vida privada à circulação pública do 
texto. É o caso da publicação das correspondências, fre-
quentemente, no século XVIII, sem o aval do autor, que 
sequer pensava que o texto lhe pertencia e devia ser publi-
cado para seu proveito ou considerava que o texto de uma 
carta não devia ser publicado porque pertencia à esfera 
privada. Há o mesmo caso com a publicação desse gêne-
ro chamado “vida privada”. Existem formas escandalosas. 
Robert Darnton, estudando a literatura clandestina, no 
século XVIII, encontrou, frequentemente, “vidas privadas” 
das favoritas do Rei. Textos ao mesmo tempo políticos e 
pornográDcos que entravam na polêmica política. Mas há, 
também, formas que tendem a mostrar a presença do ho-
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mem famoso, parecendo mais sensível na sua intimidade. 
É o caso de um texto que conhecemos, hoje, como sendo 
AutobiograDa ou Memórias de Benjamim Franklin, que 
não foi publicado com esse título. Foi publicado em fran-
cês primeiro, depois em inglês, como Ee Private Life of 
Mr. Franklin. Trata-se de fazer com que um grande ho-
mem, conhecido por sua vida pública, esteja mais presente 
e aceito e, de certa maneira, seja mais admirado e respei-
tado, pela exposição pública de sua vida privada. A publi-
cação impressa de um correio eletrônico seria uma nova 
forma dessa articulação entre o “público” e o “privado”. 

Para encerrar, que desa!os a contemporaneidade apre-
senta aos pesquisadores do campo do livro e da leitura? 

Roger Chartier – Para concluir de uma maneira um 
pouco mais geral, se estudarmos com cuidado mais do que 
já Dzemos, a transferência de vocabulário do impresso ao 
eletrônico, a transferência de certas práticas do eletrônico 
ao impresso, o que nunca se pode perder de vista e, ali eu 
volto à primeira pergunta sobre a Galáxia de Gutenberg, 
é o fato de que há uma diferença radical entre a ordem 
do discurso lido na textualidade eletrônica e a ordem do 
discurso na cultura dos objetos impressos ou dos obje-
tos manuscritos. Essa diferença radical não se situa mais, 
como no tempo de McLuhan, dentro da oposição entre o 
escrito e a tela. O que McLuhan queria opor era o escrito 
(o livro) e tela (a imagem). Na situação contemporânea, 
temos telas evidentemente com imagens, mas as telas do 
mundo contemporâneo são, fundamentalmente, escritas e 



6C,

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

multiplicam-se os escritos sobre a tela até o excesso, até a 
preocupação com a ausência de qualquer controle ou do-
mínio possíveis. A partir daí, vemos por que e como a or-
dem do discurso se encontra, fundamentalmente, transfor-
mada desde o mundo do impresso, também acompanhado 
pelo manuscrito. Em cima de minha mesa, aqui, há textos 
manuscritos. Imagino que alguns de vocês têm livros im-
pressos. É uma cultura mista. O que têm em comum a cul-
tura impressa e a manuscrita? É o fato de que cada tipo de 
discurso corresponde a uma classe de objetos e essa classe 
de objetos corresponde a certos usos e autoridades. 

No âmbito do mundo como o conhecemos, antes do 
aparecimento das telas com escrito ou das escritas de tela, 
uma hierarquia se estabeleceu entre o livro, o jornal, a re-
vista, a pasta, a carta, o cartaz, o bilhete etc. Uma hierar-
quia entre objetos corresponde a uma classe de texto. O 
leitor não espera a mesma coisa de um bilhete, de uma 
Dcha, de um jornal, de uma revista ou de um livro. Uma 
organização do mundo da escrita articula-se, a partir dessa 
ligação entre objeto e discurso. No mundo da textualida-
de eletrônica – eu digo textualidade, mas ele incorpora, 
também, imagens estáveis ou móveis e sons – o objeto 
é único. O objeto que permite o acesso às imagens, aos 
sons, aos textos é sempre o mesmo: a tela do computador. 
Essa máquina faz aparecer, na superfície luminosa da tela, 
textos que, anteriormente, estavam distribuídos entre ob-
jetos extremamente diferentes. Sobre essa mesma tela, é 
composto e lido o correio eletrônico; artigos de jornais e 
bases de dados podem ser consultados; capítulos de livros 
eletrônicos podem ser lidos, se a deDnição destes for pos-
sível. Certamente, esqueço muitos usos; quer dizer, classes 
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de textos que aparecem sobre o mesmo objeto. Resultado: 
um continuum textual é assim criado desde o mais privado, 
o mais íntimo até o que será mais público, mais coletivo. 
Então, a questão gira em torno da deDnição clássica de 
gêneros. Um livro, para nós, é um objeto e é uma obra 
atribuída a um ou vários autores. Há uma correspondência 
material imediatamente perceptível pelos sentidos entre a 
obra e o objeto e os dois chamam-se livro. 

Um livro eletrônico torna-se muito mais difícil de se 
deDnir. Os seus contornos, sua identidade, seu tamanho 
não Dcam imediatamente perceptíveis. Tornam-se percep-
tíveis somente depois de certas operações manuais: per-
correr o conjunto do texto; ou intelectuais, ter uma ideia 
do número de bytes que compõem o objeto. Se o livro não 
é mais separado física ou materialmente de outros textos 
presentes na mesma tela ou na memória da máquina, é 
um desaDo muito complexo até saber se o livro eletrônico 
tem um autor. Se o livro eletrônico circula, gratuitamente 
e livremente na rede, o autor é múltiplo. Cada leitor torna-
-se autor. O livro é um palimpsesto e a escrita é polifôni-
ca. O livro somente reencontra um autor, quando se torna 
objeto de edição eletrônica. Quer dizer, que não pode ser 
copiado, nem alterado, nem transmitido. Seria o ideal dos 
livros eletrônicos, dos e-books. Estaríamos aí muito longe 
do que estamos acostumados com o mundo da textuali-
dade eletrônica, isto é, um mundo da espontaneidade, da 
gratuidade, da invenção, da colaboração. Um mundo no 
qual os textos pertencem a todos e a ninguém. A partir 
desse momento, temos um desaDo. Saber o que é um livro 
eletrônico é um desaDo maior pelo qual vou encerrar. Eu 
diria que essa hierarquia que ligava usos, discursos e objetos 
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é uma hierarquia que – e volto ao ponto de partida com o 
livro de Adrian Johns – é uma hierarquia de crédito, de 
conDança, de autoridade. Se quisermos uma informação 
válida, vamos procurá-la nos gêneros que, por diferentes 
razões, podem tê-la: enciclopédias, livros cientíDcos, livros 
de coleção de editores que têm a reputação de controlar 
as suas publicações. Vamos procurar menos em tablóides 
ou revistas de grande difusão ou publicações que difun-
dam ideologias particulares. No mundo dos textos sobre 
tela, é esta distinção de autoridade que não se encontra 
sempre atestada. É certo que, no mundo do impresso, uma 
reportagem pode ser mais verdadeira e segura do que um 
trabalho universitário; mas, globalmente, apesar de tudo, 
temos essa hierarquia. Ela desaparece no mundo eletrô-
nico. É isso que representa o grande risco da textualidade 
eletrônica. Não é a morte da cultura escrita. Pelo contrário. 
A cultura escrita nunca foi tão presente, desde que ela sur-
giu nas letras. Mas, é o fato de que a percepção do grau de 
validade, autenticidade, verdade dos textos está totalmente 
obliterada pelo continuum textual, não tem mais ou me-
nos autoridade, para um leitor que não está preparado para 
uma informação certiDcada, em tal site ou em tal publi-
cação eletrônica. Ainda mais porque todos se apresentam 
sob a mesma forma. Um tablóide inglês e uma publicação 
da Oxford University Press não têm a mesma materiali-
dade imediata. Mas, na tela, os textos se apresentam numa 
forma, num formato – geralmente escolhido pelo leitor – 
que lhe dá uma aparência de continuidade e de identidade. 
Daí, a grande diDculdade, neste mundo, para reconstruir 
uma autoridade, não no sentido de censura, de imposição, 
mas de autoridade, de um saber, de um conhecimento. É 
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esse crédito de conDança que, segundo Adrian Johns, foi 
progressivamente construído por leitores, editores e auto-
res na Inglaterra do século XVII. É o maior desaDo, não 
apenas da textualidade numérica, mas do mundo numéri-
co em seu conjunto. 

Evidentemente, obriga a pensar: quais são, com essa 
nova forma de transcrição, de transmissão, de apropriação 
dos textos, as condições que permitiriam reconstruir cer-
tos critérios capazes de deDnir uma ordem do discurso? 
Critérios que deDniram o crédito dado a certos textos e 
o descrédito que, talvez, deva acompanhar outros textos: 
propaganda, as falsiDcações, as maquiagens de verdades 
históricas e dos dados factuais. Acho que estamos, parado-
xalmente, mais indefesos no mundo numérico do que no 
mundo impresso, para realizar um trabalho crítico. Como 
pesquisadores ou professores, temos uma grande respon-
sabilidade num mundo mais rico ainda do que no tempo 
de Gutenberg, porque a comunicação manuscrita não de-
sapareceu. Temos e escrevemos livros impressos e temos, 
agora – apesar das desigualdades que dominam o acesso 
a essa nova forma de transmissão textual – a possibilidade 
de entrar num outro mundo da comunicação ou da publi-
cação eletrônica. Essa riqueza deve nos fazer mais vigi-
lantes ainda a propósito da necessidade de deDnir – nesse 
mundo superabundante, selvagem, quase Gorestal, do tex-
to – como desenhar uma ordem que não seja necessaria-
mente uma disciplina imposta, mas que seja nossa maneira 
própria de propor, para a escrita, tanto o fazer quanto o 
conhecimento. 
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24. Roger Silvestrone: 
Mídia e vida cotidiana54

V$&$-( M(N+#( R+&%1&1

Veneza Ronsini — Sua tentativa de esclarecer a noção 
de telespectador ativo, com o aporte da sociologia weberiana é 
muito interessante. Dentre a tipologia criada por Max Weber, 
de ação racional visando a !ns ou a meios, ação tradicional 
e ação emocional, ação racional orientada para um !m não-
-racional (valores), o Sr. pergunta de que tipo seria a ação de 
assistir à televisão. Mas, o Sr. abandona essa preocupação con-
ceitual e acaba a!rmando que o importante é discriminar o 
signi!cado da atividade. Por quê?

Roger Silverstone — Eu sou relativamente conscien-
te do uso de Weber em meu argumento, mas tenho mais 
consciência a respeito de Durkheim como uma fonte para 
abordar a comunicação. Ainda, assim, penso que grande 

54. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, ano XXVIII, nº2, jul./dez. 2005. p.127-137. Semestral.
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parte do meu trabalho não provém da clássica tradição so-
ciológica. Não estou certo, mas por trás da sua pergunta 
há um desapontamento sobre o que eu disse sobre a noção 
de ação e acho que para você ele é admissível porque eu 
não desenvolvo a ideia muito bem. De qualquer modo, a 
dicotomia passivo/ativo não dá conta da complexidade do 
fenômeno da recepção. É claro que Weber fala da ação 
em termos muito mais soDsticados, reconhecendo que a 
ação pode ser vista em um continuum, que se estenderia do 
racional ao emocional, passando pelo tradicional. Isso soa 
contraditório, porque a ação tradicional não é uma ação, 
mas uma resposta automática a um estímulo e porque, no 
seu ponto de vista, uma ação requer meios e Dns, a noção 
de uma intenção. No contexto da recepção midiática, eu 
gostaria, embora modestamente, de fornecer um ponto de 
vista crítico sobre essa dicotomia ativo/passivo e indagar 
sobre o tipo de atividade que podemos identiDcar na rela-
ção dos indivíduos e grupos com a televisão. Eu acho que 
em Television and everyday life e, parcialmente, em Why 
study the media?, reformulo essa relação menos em termos 
de ação do que em termos de experiência. Bem, você pode 
dizer que experiência é uma noção tão problemática quan-
to à de ação e eu concordaria com você, mas ela não exige 
que pensemos a relação entre textos e valores de modo 
distinto, e deixa aberturas, possibilidades de análises de 
uma deDnição da relação que podemos ter com a mídia. 
Então, eu acho que não abandono essa atitude ou aborda-
gem weberiana completamente. Eu acho que não a tomo 
de um modo muito rigoroso e, para estar aberto a análises 
profícuas, a deDnição deve ser pensada em relação à mídia. 
Para resumir, experiência, memória e representação são 
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componentes da ação. Eu sugiro que não consideremos a 
ação como ativa ou passiva, porque ser passivo é ainda uma 
forma de ação. A questão é de que tipo de ação estamos 
falando. Nós estruturamos essa ação como uma questão de 
experiência porque, em um nível fenomenológico, eu tento 
entender uma série de relações, algumas das quais pode-
mos conceituar como ação, e outras encontramos muita 
diDculdade para conceituar como tal.

Veneza Ronsini — Em Television and everyday life, os 
problemas que o Sr. menciona da pesquisa de audiência são: a 
falta de articulação entre o individual e o social; a necessidade 
de uma discussão sobre o que exatamente signi!ca a atividade 
do receptor; e a necessidade da relação texto/audiência ser ana-
lisada, na vida cotidiana, e em sua domesticidade. Em termos 
metodológicos, como o Sr. visualiza a articulação entre social e 
individual?

Roger Silverstone — Questão muito difícil! Envolve 
uma sociologia elaborada que está além de mim. Na pré-
-história dos estudos dos efeitos e mídia, havia o isola-
mento do indivíduo em relação ao contexto social como 
um problema signiDcativo. Mesmo em trabalhos mais 
recentes, a questão de qual contexto social você quer tra-
zer para análise com o intuito de localizar o individual é, 
ainda, intensamente problemática. Eu posso considerar 
o indivíduo como membro de uma classe, gênero, como 
membro de uma faixa etária e, de um modo limitado, es-
tabelecer uma relação entre um indivíduo e a sociedade. 
Eu não estou dizendo que isso é incorreto, na verdade é 
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crucial. Porém, isso não leva em conta a questão do peso e 
da especiDcidade com os quais gênero, classe, idade cons-
troem a relação. Então, é fácil responder, teoricamente, 
quando o tópico discutido envolve metodologia. E a ne-
cessidade, no aporte etnográDco, para entender e relação 
entre indivíduo e sociedade, e o social, o individual e o 
texto em atividade é, na verdade, um jogo para ver ope-
rar um processo dinâmico. E é por isso que a etnograDa 
tem sido útil, e também problemática, porque tenta en-
tender aquela relação dialeticamente, historicamente, nas 
suas incertezas e complexidades. Eu penso que um ponto 
de partida metodológico é a dúvida, estar aberto a uma 
gama de diferentes possibilidades na sociologia da mídia, 
e ver o processo e suas dinâmicas: indivíduos, em suas re-
lações com a mídia, transformando-se nos espaços sociais 
e, também, os espaços sociais se modiDcando. Essa é uma 
resposta muito abstrata para a sua pergunta. O indivíduo 
e o social estão ligados de muitas maneiras e, é claro, es-
tão situados em instituições. A ‘Teoria da Estruturação’, de 
Giddens, propõe algumas respostas, mas também oferece 
problemas. Ficamos sem saber se o crucial é nos dedicar-
mos às questões do self, da identidade, da memória ou a 
todas aquelas coisas as quais o indivíduo utiliza para se 
Dxar em dado contexto social e histórico. 

Veneza Ronsini — Como o Sr. encara o fato de os estudos 
culturais não constituírem uma disciplina?

Roger Silverstone — Nós temos o mesmo problema 
em relação aos estudos de mídia. Eu não acho que eles são 
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disciplinas; mas, também, não são necessariamente Críti-
cas. Eu os vejo de forma muito similar, como espaços de 
debate que estão começando a se desenvolver, a estabele-
cer quadros conceituais, mas ainda muito dependentes das 
abordagens das ciências sociais e das humanidades. Os es-
tudos culturais são uma postura crítica, um discurso, uma 
posição política, uma pauta intelectual que, embora não 
possa ser visto como uma disciplina convencional, oferece 
uma base para práticas que são consistentes e reconhecidas 
na Academia. Eu não diria o mesmo dos estudos de mídia 
e comunicações no Reino Unido. 

Veneza Ronsini — O Sr. defende uma dupla tarefa para 
entender a importância social dos meios de comunicação na 
vida cotidiana, isto é, o exame dos meios de comunicação e o 
exame dos vínculos entre audiência e meios no âmbito de uma 
teoria ampla da mediação. Isso é possível para um pesquisador 
individual? E, ainda, não acredita que existe uma proposta 
similar sendo feita nos estudos culturais?

Roger Silverstone — Eu não sugiro que sou único 
e original, mas penso que isso envolve problemas sérios. 
Metodologicamente, eu penso que isso é essencial, porém, 
novamente, a história dos estudos culturais tem sido mu-
dar da produção para o consumo, afastando-se da tecnolo-
gia e textos, de certo modo, se não utilizando esses fatores 
delimitantes, mas enfocando a análise na nossa capacidade 
como usuários, telespectadores, leitores, consumidores que 
constroem suas próprias visões, valores de realidade e de 
cultura como um resultado do nosso envolvimento com 
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“textos”. Isso requer tomar os termos dicotômicos consu-
mo e produção de maneira mais soDsticada, mas envolve 
também uma compreensão da efetividade textual. Nós de-
vemos levar em conta a capacidade de todas as formas de 
texto em demarcar as posições de seus leitores.  

Veneza Ronsini — Em sua pesquisa sobre grupos mi-
grantes e sua relação com a mídia, o Sr. analisa os textos e as 
apropriações dos mesmos?

Roger Silverstone — Não, nesta pesquisa em particu-
lar, eu não estou necessariamente analisando o texto. Eu 
estou interessado nas práticas das audiências como produ-
tores e consumidores. Eu penso que, em qualquer ambien-
te midiático, nós podemos revelá-las como sendo ambas as 
coisas. De um modo diferente, a noção de texto estará lá, 
mas eu privilegio as práticas midiáticas e as suas consequ-
ências para a identidade, para comunidade, para a relação 
entre grupos minoritários e dominantes, para a capacida-
de de desenvolvimento das culturas tradicionais diante de 
culturas da mídia e de culturas nacionais. Nesse sentido, 
essa pesquisa não depende do texto como um paradigma 
diferente. Há uma grande relação, mas estou interessado 
em compreender a mídia. Há o texto para ser analisado e 
a recepção a ser analisada. Estou interessado em práticas 
midiáticas e mediação, estudando a produção e o consumo.

Veneza Ronsini — O que o Sr. entende por “produção”? 
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Roger Silverstone — Por exemplo, se você toma um 
grupo étnico particular — os gregos que estão sendo estu-
dados por uma das minhas alunas. Ela está procurando de-
terminar as relações entre consumo de mídia, comunidade 
e faixas etárias. Esses grupos têm seus jornais locais, tam-
bém têm acesso aos jornais que eles consomem, televisão a 
cabo local, televisão a cabo dos países de origem. Nas rela-
ções interpessoais, eles trocam cartas, vídeos e tudo isso faz 
parte de um espaço de mídia que torna a fronteira entre 
consumo e produção muito tênue. Em sentido estrito e es-
pecíDco, há consumidores e produtores. Eu posso ser uma 
pessoa idosa que nunca escreveu para um jornal, que não 
tem seu próprio website e sou, portanto, um consumidor. 
Entretanto, na análise cultural como um todo, essa dife-
renciação pode ou não ajudar. O que é interessante para 
mim é a cultura como uma formação e seu relacionamento 
com formações culturais de outra cultura, formações estas 
que têm suporte na infraestrutura da mídia.

Veneza Ronsini — Para além das usuais discussões sobre 
o uso das novas tecnologias de informaçã, como a Internet, en-
carada como um espaço de isolamento para o contato social ou, 
ao contrário, como uma oportunidade para expandirmos nossa 
sociabilidade, o que o Sr. pensa sobre as mudanças que ela pode 
acarretar em nossa vida pessoal e social?

Roger Silverstone — Nós não sabemos! Nós depende-
mos do modo pelo qual nós deDniremos conceitos cruciais 
para tal exame e, ainda, não entendemos as diferenças en-
tre novas e velhas tecnologias. Penso, também, que a 
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história da Internet depende do entendimento de como 
esses grupos que interagem na rede se organizam. Penso 
que grande parte desses laços são efêmeros e os compro-
missos e sociabilidades são voluntarísticos. Existe uma so-
ciologia da Internet ainda por emergir. 

Veneza Ronsini — Segundo o seu argumento em Tele-
vision and everyday life, a globalização da cultura e todo o 
sistema que ela envolve deve ser compreendida em um amplo 
quadro da diferença cultural mais do que resistência cultural. 
Por quê?

Roger Silverstone — Eu queria apenas chamar aten-
ção para esse fato sem me deter nele, no meu trabalho, na 
medida em que os primeiros trabalhos dos estudos cultu-
rais sobre globalização tinham o eixo na apropriação e na 
resistência, focavam os grupos minoritários ou pequenos 
grupos para saber como eles reagiam, interagiam e lida-
vam com os produtos globais. Nós precisamos compreen-
der isso de forma mais complexa – não apenas os Guxos, 
mas o modo pelo qual as culturas locais se relacionam com 
a globalização, entender diferentes formas de resistência e 
de reação e, também, modos de conexão.

Veneza Ronsini — Os autores que o Sr. usa para com-
preender a ação social dos meios de comunicação de massa pro-
vêm de diferentes áreas do conhecimento, das Humanidades às 
Ciências Sociais. Para citar alguns: Raymond Williams, De 
Certeau, Pierre Bourdieu, Graham Murdock. Dentre a diver-
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sidade de linhas de pesquisa e temas abordados, !ca a impressão 
de que o Sr. transita entre a economia política dos meios e os 
estudos culturais. Como o Sr. de!niria sua abordagem?

Roger Silverstone — É difícil saber o que eu estou fa-
zendo. Mas, eu nunca realmente digo que esteja ligado aos 
estudos culturais. Eu penso que é possível ver isso. Eu me 
reconheço com alguns aspectos dos estudos culturais. Eu 
me vejo como alguém que provém da sociologia clássica 
mais do que qualquer outra coisa. Penso que a economia 
política é uma pequena parte da História, porque muito do 
que eu estou fazendo é fenomenológico. Então, eu penso 
que existe um interessante desaDo na interface entre eco-
nomia política e fenomenologia crítica. Penso que é muito 
difícil escrever e pensar sobre sentido e experiência só com 
a economia política. Os estudos culturais são uma versão par-
ticular que responde a isso, mas eu não estou certo de perten-
cer aos estudos culturais mais do que à economia política.

Veneza Ronsini — Passemos às questões sugeridas no seu 
livro Why study the media? Quais são as vantagens de usar 
os conceitos de retórica, erótica e poética em contraposição às 
análises textuais empreendidas pela semiótica, semiologia etc.?

Roger Silverstone — Generalizando, penso que a pos-
tura semiótica não requer, não convida ao modelo de texto 
como ativo. É uma poderosa ferramenta crítica, mas não 
envolve um engajamento, uma relação entre o leitor, o ana-
lista e o texto. Por trás das noções que proponho, há um 
desejo de ver o texto como algo que reivindica o leitor, de 
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ver as diferentes dimensões de localização do leitor na vida 
cotidiana. A erótica está relacionada à emoção e desejo, 
a poética lida com a dimensão estética. E todo texto, em 
graus variados, aDrma algo, exige algo, convida-nos a par-
ticipar da sua versão, qualquer que ela seja. Nós temos que 
entender isso. Então, eu não acho que a semiótica nos per-
mita entender isso. E a sociologia tem uma caracterização 
diferente de texto e não vê os textos como componentes 
de uma relação. 

Veneza Ronsini — O Sr. concorda com Baudrillard 
quando ele diz que nosso status, na sociedade, não é mais de-
!nido pela posição nas relações de produção, mas pela capaci-
dade de nos posicionarmos em relação aos signos do consumo e 
pela habilidade em lê-los. Não acha que esse argumento pode 
ser verdadeiro para os países de capitalismo avançado, mas é 
problemático, se aplicado aos países pobres ou em desenvolvi-
mento? Mesmo para os primeiros, como pensar nas hierarquias 
de riqueza e poder em termos de signos de consumo, ao invés de 
uma posição social ocupada e as coisas relacionadas a ela, inclu-
ídos os signos do consumo?

Roger Silverstone — Há duas dimensões na sua per-
gunta. Uma diz respeito à posição de Baudrillard, a se-
gunda, ao seu valor relativo em sociedades avançadas e em 
desenvolvimento. Eu não acho que a posição relativa ao 
consumo é suDciente, mas necessária para a compreensão 
das diferenças em termos de cultura. E penso que, histori-
camente, nas sociedades avançadas, nós podemos mostrar 
que as questões de diferenças e de distinções se tornaram 
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uma questão de consumo. Mas, Bourdieu também colo-
ca, é claro, que o consumo está relacionado à posição de 
classe que, por sua vez, relaciona-se à produção. Eu não 
diria que a signiDcância da posição de classe é absoluta-
mente verdadeira em sociedades como o Brasil, mas acho 
que dizer que é somente uma questão de classe e produ-
ção pode ser uma posição errônea, pois o consumo é um 
componente crucial. Por outro lado, usualmente, consumo 
pode transcender posição de classe. Penso que consumo 
é um componente crucial para identiDcação individual. E 
dependendo de qual critério você adota, classe irá ou não 
importar. Quando nós falamos sobre identidades, nós es-
tamos falando sobre autoidenti!cação, um critério subjetivo 
de classe, enquanto classe, para mim, é uma categoria de 
identiDcação objetiva. Nós podemos ler a classe através das 
marcas do consumo. 

Veneza Ronsini — No debate sobre o sentido de comuni-
dade que a mídia desenvolve, o Sr. introduz algumas catego-
rias que nos ajudam a analisar os três modos através dos quais 
os meios de comunicação de massa constroem uma comunida-
de: expressão, refração e crítica. As suas ferramentas de análise 
permitem perceber a complexidade dos textos massivos ao invés 
de simplesmente etiquetá-los como o discurso hegemônico. Po-
deria comentar as diferenças entre canais públicos e privados de 
televisão em seu país, quanto ao exercício da crítica?

Roger Silverstone — Isso é o que estou tentado desco-
brir. Existem diferenças entre a cultura televisiva e a cul-
tura interativa da Internet. Há diferenças entre culturas 
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televisivas e culturas interativas alicerçadas na Internet. 
No contexto da comunidade, os canais de rádio e televisão 
são componentes-chaves para a expressão da comunidade. 
Onde eu espero encontrar um viés crítico sobre a comuni-
dade é naqueles espaços fora do espectro da rede nacional 
de comunicação, naquelas áreas de produção midiática de 
pequena escala. Penso que em canais de televisão a cabo 
voltados para grupos étnicos podem articular ideias e va-
lores críticos, não necessariamente dirigidos para a críti-
ca das sociedades dominantes. Embora existam muitos 
exemplos, nos quais esses textos, com pontos de vista críti-
co, ocorrem em sociedades dominantes, ainda é mais fácil 
encontrá-los em mídias para minorias. A Internet pode ser 
uma delas. 

Veneza Ronsini — De acordo com suas palavras, as três 
dimensões da mídia que são capazes de nos fornecer uma es-
trutura para a conduta na vida social e para nossa segurança 
e identidade são: con!ança, memória e alteridade. A questão 
!nal refere-se a essas dimensões. O Sr. considera que con!ança é 
um conceito que pode ser utilizado para analisar a relação entre 
audiência e gêneros televisivos ou somente entre a audiência e 
televisão como instituição social?

Roger Silverstone — Eu não acho que o meu argu-
mento reDra-se somente à televisão. Existe uma questão 
abrangente em relação às novas mídias, na qual os recursos 
e as fontes de invenção não são claros. Nós não vemos, 
facilmente, as tecnologias digitais de transmissão em larga 
escala mudarem as deDnições visuais básicas e penso que 
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tampouco os gêneros associados com interação e transa-
ções no ambiente midiático. Então, conDança é uma ampla 
área que não apenas abarca notícias e informações. Em um 
certo nível ontológico, a noção de conDança signiDca se-
gurança na vida cotidiana. Se nós consideramos os textos 
como instituição social, a dualidade está sempre presen-
te. Por exemplo, a mídia pode ser um componente-chave 
para a construção da memória contemporânea ou um Gu-
xo informativo constante, dirigindo-nos para o presente, 
excluindo eventos do passado; a mídia pode ser conDável 
ou não, dependendo do modo pelo qual ela exibe ideias, 
valores, interpretações; e, Dnalmente, mídia pode tornar a 
diferença do Outro próxima ou distante e, ao fazê-lo, não 
há garantia de proximidade ou tolerância a respeito de di-
ferentes culturas.
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25. Robin Mansell55: 
A colaboração dos pesquisadores da 

comunicação nos debates da 
Sociedade da Informação56

E.4(#. R$5+;)(%

RBCC – O próximo congresso da Intercom terá como tema 
central “Estado e Comunicação”. Os subtemas serão: 1) Políti-
cas Públicas de Comunicação, 2) Sistemas Governamentais de 
Comunicação, 3) Processos Comunicacionais dos Poderes Ins-
tituídos e 4) Mecanismos de Controle da Informação e da Cul-
tura. Como os pesquisadores ligados à IAMCR têm trabalhado 
esses quatro temas?

Robin Mansell – Nós temos várias seções e grupos de 
trabalho que tratam desses mesmos temas. E, certamente, 

55. Robin Mansell (Presidente da IAMCR – International Associa- Robin Mansell (Presidente da IAMCR – International Associa-
tion for Media and Communication Research)

56. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.29, nº1, jan./jun. 2006. p.161-166. Semestral.
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neste próximo congresso, que faremos no Cairo, no Dnal 
de julho, muitos pesquisadores mostrarão estudos sobre 
esses assuntos. Vocês poderão ter acesso aos textos com-
pletos pela página do congresso – www.aucegypt.edu/con-
ferences/iamcr/ main.html – ou pelo site de nossa associação 
– www.iamcr.net. Entretanto, nós também tivemos, recen-
temente, uma força tarefa na Cúpula Mundial para a So-
ciedade da Informação, na qual muitos membros Dzeram 
contribuições em pontos relevantes a respeito das políticas 
públicas de comunicação, dos sistemas governamentais de 
comunicação e dos mecanismos de controle da informação 
e da cultura. 

RBCC – O que a senhora espera deste próximo congres-
so da IAMCR, que tem como tema “Sociedade da Informação 
para Todos: Estratégias das Mídias e das Comunicações”?

Robin Mansell – O tema é estabelecido conjuntamen-
te pela IAMCR e pelos organizadores locais, a American 
University in Cairo; eles devem ter seu próprio ponto de 
vista, o meu é o seguinte: O congresso de 2006 nos ofere-
ce uma oportunidade de analisar, criticamente, o que vem 
sendo chamado de “sociedade da informação”, e observar 
os entendimentos de diferentes pontos de vista sobre os 
processos sociais, políticos e econômicos em torno disso, 
que acabou se tornando algo como uma moeda corrente de 
nossos tempos. Será importante examinar as consequên-
cias de seu uso para as ações de políticas e de estratégias. O 
que quer dizer convidar as sociedades para que se incluam? 
Quer dizer que queremos que aqueles que estão excluídos 

http://www.aucegypt.edu/conferences/iamcr/
http://www.aucegypt.edu/conferences/iamcr/
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sejam incluídos? As respostas a essas perguntas não são 
nada fáceis de serem dadas, mas são importantes.

O selo “sociedades da informação” é usado, frequente-
mente, como uma máscara retórica por aqueles que sempre 
alimentaram relacionamentos desiguais. Eu já estou vendo 
em alguns papers que serão apresentados, no Cairo, uma 
espécie de alto-falante que vai desmascarar alguns desses 
relacionamentos. Isso nos levará a uma nova reGexão de 
como as desigualdades são mantidas e, em alguns casos, 
como são limitadas a produção e o consumo da mídia e das 
várias maneiras que temos para nos comunicarmos.

RBCC – Em sua carreira de pesquisadora, a senhora mostra 
um interesse nos relacionamentos entre mudanças institucionais 
e sociais – principalmente nas questões da inclusão e da exclusão 
sociais. Como a senhora vê as atuais propostas, mais empresa-
riais do que sociais, para esta dita “sociedade da informação”?

Robin Mansell – Primeiramente, eu não vejo a “socie-
dade da informação” como sendo uma panacéia para os 
males do mundo, tampouco penso nesta sociedade como 
vinculada a prioridades comerciais ou empresariais. O que 
eu acho que é o mais interessante é analisar os velhos e os 
novos modos de produção e de consumo da informação 
que se cruzam dentro dos processos econômicos ou sociais, 
e como as mudanças decorrentes dessa interseção resultam 
(ou não) em contribuições para a redução da pobreza ou 
para uma maior inclusão social. Mas, é sempre importante 
considerar o que realmente signiDca essa inclusão e de que 
forma está sendo ou não válida para os cidadãos. 
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RBCC – A senhora tem participado ativamente dos estudos 
e dos debates sobre a Sociedade de Informação, em sua opinião, 
quais serão, efetivamente, os benefícios dessa proposta à socieda-
de real (com muita exclusão social, defasagem tecnológica etc.)?

Robin Mansell – Eu penso que há claramente alguns 
benefícios em potencial da atual sociedade da informação 
que dão oportunidade ao diálogo mais aberto, à aprendi-
zagem etc. Mas, eu não creio que essa evolução vá necessa-
riamente nos conduzir para a solução da exclusão social. A 
exclusão social não é criada simplesmente por uma ausên-
cia de informação ou pela falta de acesso a determinadas 
tecnologias. Suas raízes estão na formação socioeconômica 
das sociedades. Parece-me que esses aspectos devem estar 
no ponto de partida para qualquer análise, nessa área, aí 
sim, poderemos perguntar se há benefícios (e seus custos) 
vinculados a essa possibilidade de as pessoas serem incluí-
das nessa dita “sociedade da informação”. 

RBCC – Qual a importância da participação dos pesqui-
sadores em Comunicação nos debates sobre a sociedade da in-
formação? Pois, parece estar havendo uma tendência de condu-
ção desses debates por pro!ssionais e pesquisadores da área de 
tecnologias?

Robin Mansell – Eu acho que todos têm uma contri-
buição a dar, mas eu penso que os pesquisadores sociais, 
em especial aqueles das ciências que estudam meios de 
comunicações, trazem reGexões particulares para a di-
nâmica dos processos e para as características estrutu-
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rais das sociedades. A maior parte dos pesquisadores em 
comunicações contribuem com análises acadêmicas da 
Sociologia, da Política, da Economia ou da Antropolo-
gia. Pessoalmente, eu vejo essas contribuições como sendo 
complementares àquelas que vêm de outras áreas.

RBCC – Quando a senhora terminou seu doutorado, em 1984, 
escreveu um artigo com um título bem provocativo: “Is policy rese-
arch an irrelevant exercise?”57, no qual dizia que a maioria dos pes-
quisadores não se importava muito com as questões de políticas e de 
interesse público. Hoje, após pouco mais de 20 anos, o que mudou?

Robin Mansell – O título daquele primeiro artigo Dca 
ainda mais provocativo, se dissermos que a pesquisa sobre 
políticas sempre será um exercício irrelevante. Vamos re-
cordar que aquela análise foi sobre o caso especíDco das 
políticas canadenses sobre os satélites de cobertura nacio-
nal, e como certos interesses em jogo prevaleciam sobre 
outros. O que eu dizia era que a análise crítica dos textos 
sobre as políticas não contemplava o interesse público. O 
foco era mais sobre os grupos envolvidos na disputa e nos 
que estabelecem as políticas do que nos usuários.

RBCC – Como a pesquisa em comunicação, no Brasil, é 
vista pela “comunidade” internacional?

57. MANSELL, Robin E. Is policy research an irrelevant exercise?  MANSELL, Robin E. Is policy research an irrelevant exercise? 
Ee case of Canadian DBS planning, Journal of Communication. 
Austin/Cary (NC): ICA/Oxford, v.35, n.2, 1985, p.154-166.
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Robin Mansell – Bem, eu não sou nenhuma especia-
lista na pesquisa brasileira, nada menos porque eu receio 
em dizer que não consigo ler em português. Entretanto, 
minha experiência na orientação de estudantes brasileiros 
de doutorado, nos últimos anos, foi excelente. Eu também 
tenho vários colegas que levo muito em consideração. Ava-
liamos, particularmente, o fato de que nosso tesoureiro, o 
professor César Bolaño, tem feito um grande esforço para 
envolver colegas brasileiros – e também latino-americanos 
– na IAMCR.

RBCC – O que deve ser feito para que os pesquisadores 
brasileiros ampliem seu espaço no cenário internacional?

Robin Mansell – Não sou eu realmente que devo res-
ponder isso. Embora, normalmente, a participação em 
eventos internacionais seja claramente um caminho. Eu 
sei que há, no Brasil, associações nacionais muito ativas, e 
uma maior inter-relação regional com as associações in-
ternacionais, como a IAMCR e International Communi-
cation Association (ICA), pode ser um outro caminho. Eu 
espero poder contar com muitos brasileiros, no Cairo, mas 
sei que é uma viagem muito longa e cara. Por nosso lado, 
vamos oferecer algumas bolsas e isso talvez possa ajudar. 
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26. Luis Ramiro Beltrán58: 
A humanizadora utopia da 

democratização da comunicação59

J+%9 C(#2+% L+-(&+ R$&.I&
E.4(#. R$5+;)(%

RBCC – Julho de 2006 marca os 30 anos da Declaración 
de San José. Naquele momento, foram propostas políticas pú-
blicas de comunicações para a América Latina, que poderiam 
servir de laboratório para o resto do planeta. Como ocorreu 
aquele processo em que o senhor esteve diretamente envolvido 
como consultor da UNESCO?

58. Informações previamente tratadas em artigos publicados na revista 
Chasqui, Equador, n.70, Junho de 2000. p. 12-15 e em Quaderns del 
CAC, n. 21, La Paz/Bolivia, fevereiro de 2005. (Número MonográD -(Número MonográD-
co: “XXV Aniversario del Informe MacBride: Comunicación Interna-
cional y Políticas de Comunicación).

59. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.29, nº2, jul./dez. 2006. p.177-183. Semestral.
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Luis Ramiro Beltrán – É preciso situar San José em 
todo um contexto daquela época. A luta dos países não 
alinhados para tentar uma mudança nos sistemas de co-
municações, principalmente, em relação ao Guxo comuni-
cacional, chegou a um ponto de confronto direto no iní-
cio da segunda metade da década, quando a oposição, ao 
mesmo por parte das potências ocidentais, manifestou-se. 
Ao longo de 1976, as vozes propiciadoras da nova ordem 
informativa se Dzeram ouvir em Tunis, Nova Delhi, Co-
lombo, Lima e Nairobi, entre outros lugares. Respaldada 
pelo Grupo dos 77, a proposta inovadora foi acolhida pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas e a UNESCO re-
cebeu o mandato de apoiar a criação da nova ordem. Aí, 
sim, em julho de 1976, a UNESCO promoveu, na Costa 
Rica, a Primeira Conferência Intergovernamental sobre 
Políticas Nacionais de Comunicação, sob fogo cerrado da 
Sociedade Interamericana de Imprensa, que se opunha a 
sua realização. Por meio de uma Declaração e 30 Resolu-
ções, a conferência adotou, oDcialmente, a ideia de pro-
mover aquelas políticas e formou bases concretas para sua 
formulação e aplicação, por meio de um consenso social, 
em prol da democratização da comunicação no plano na-
cional e em âmbito internacional. Em novembro daquele 
ano, na Conferência Geral da UNESCO, realizada por 
primeira vez fora de sua sede, ocorreu o choque frontal das 
posições antagônicas. Em 1977, as grandes organizações 
empresariais e associações proDssionais da comunicação 
do Ocidente iniciaram, internacionalmente, uma drástica 
e tenaz campanha contra a ideia da Nova Ordem Mundial 
da Informação e da Comunicação (Nomic), por conside-
rá-la atentatória contra a liberdade de expressão e con-
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trária à democracia. A fogueira cresceu a tal ponto que a 
UNESCO apelou, naquele mesmo ano, para uma fórmula 
conciliatória: criou uma Comissão Internacional para o 
Estudo dos Problemas de Comunicação, grupo multina-
cional e pluralista de especialistas que, pelo sobrenome de 
seu presidente, Dcou conhecido simplesmente como a Co-
missão McBride. 

RBCC – E como foi a aplicação das recomendações de San 
José pelos governos que assinaram a declaração?

Luiz Ramiro Beltrán - Se nos detivermos na deDni-
ção que foi proposta, em San José, não existem “políticas 
nacionais de comunicação”. Não existiam antes de 1973 e, 
por isso, foram sugeridas, em 1974, por alguns especialis-
tas e recomendadas aos governos, em 1976, em San José. 
No entanto, como a própria UNESCO observou, no início 
da década de 1980, os governos que se comprometeram 
não cumpriram suas próprias recomendações no âmbito 
de cada país da região. Somente dois deles tentaram. O 
primeiro foi a Venezuela, logo depois da reunião intermi-
nisterial; e o segundo, muito depois, foi o México. Ambas 
as tentativas fracassariam pelo mesmo motivo. Na Vene-
zuela, o ministro da Informação editou o decreto criando 
o Conselho Nacional de Políticas de Comunicação, o que 
foi negociado com os deputados e senadores, principal-
mente os do partido social democrata do governo. No en-
tanto, apesar de o presidente da época, Carlos Andrés Pé-
rez, ser claramente partidário da ideia, teve que convencer 
o ministro da Informação a desistir da proposta para não 
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colocar o partido em risco, já que as eleições estavam mui-
to próximas; o ministro foi transferido como embaixador 
para a Colômbia. No México, a Secretaria de Informação 
da Presidência da República realizou debates, por quase 
um ano, com uma equipe de especialistas, o que gerou um 
extraordinário trabalho com instrumentos para formular 
e aplicar a política nacional de comunicação. A notícia 
vazou para um jornal, o presidente exonerou o secretário 
e decretou o Dm das atividades do órgão encarregado de 
elaborar a proposta. Dessa forma, dois dos países mais in-
Guentes da região se distanciaram abruptamente da causa. 
O que aconteceu? Em ambos os casos, o que frustrou as 
intenções foi a enorme pressão exercida pelas associações 
de proprietários de emissoras e de jornais, e pelas agên-
cias de publicidade que os sustentavam com anúncios de 
inúmeras empresas nacionais e estrangeiras. Como já ha-
viam feito antes da reunião de San José, opondo-se forte e 
agressivamente para que sequer fosse realizada, nos casos 
da Venezuela e do México, optaram por estratégias – mais 
privadas do que públicas – para não permitirem o nasci-
mento de nenhuma política de comunicação. A pressão 
dos empresários foi tão grande, que nenhum outro gover-
no ousou colocar o tema novamente em debate. O mais 
lamentável é que as propostas foram derrotadas na obscu-
ridade e no silêncio. Outro fator de importância decisiva 
contra a criação de políticas nacionais de comunicação foi 
o fato de, em meados da década de 1970, a maior parte da 
região ser dominada por brutais ditaduras militares. Nessa 
violenta atmosfera, nada propícia à democracia, era pou-
co lógico esperar que os governantes se interessassem pela 
democratização da comunicação. Por último, acredito que 
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outra importante razão para que as políticas de comuni-
cação não chegassem a passar da teoria para a realidade, 
foi o desinteresse da sociedade civil pelo assunto. Que eu 
saiba, em nenhuma parte da América Latina, nenhuma as-
sociação, nem mesmo as mais radicais, adotou a proposta 
como parte das reivindicações que alimentavam suas lutas. 
Nenhum partido político colocou as políticas de comuni-
cação em sua plataforma de campanha, agenda de vota-
ções ou programa de governo. Nas minhas lembranças, a 
única instituição da sociedade civil que se identiDcou com a 
promoção das políticas de comunicação foi a Igreja Católica; 
no entanto, o tema não chegou aos mais altos escalões da hie-
rarquia eclesiástica, exceto em casos excepcionais. Pior ainda, 
nem sequer no meio universitário especializado no ensino e 
na pesquisa de Comunicação chegou a haver um conheci-
mento mais amplo da proposta. E o que é mais estranho, ne-
nhuma associação proDssional da área levantou a bandeira da 
causa. Dessa forma, a ideia foi se tornando restrita, digamos, a 
uma centena de seguidores do mundo acadêmico espalhados 
por toda a região, a um pequeno grupo de professores e estu-
dantes, e as duas entidades regionais: o Ciespal, do Equador, 
e o Ipal, do Peru. Por Dm, na própria UNESCO, os poucos 
funcionários comprometidos com a ideia e acostumados a 
fazer sua divulgação foram relegados a um segundo plano e 
substituídos por pessoas sem o mesmo carisma ou mesma 
habilidade, justamente nas vésperas da reunião intergoverna-
mental de San José da Costa Rica, em 1976. 

RBCC – Como o senhor vê, hoje, o quadro dos sistemas de 
comunicações?
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Luis Ramiro Beltrán - Hoje, mais de um quarto de 
século do início daquele insólito processo, a resposta mais 
direta que se pode dar – infelizmente, mas não surpre-
endente – é negativa. Para começar, está muito claro que 
nenhuma, nenhuma mesmo, das propostas de mudança 
ventiladas, com base no ideal da Nomic, chegou a se mate-
rializar em nenhum lugar. E, o que é pior, não apenas não 
houve nenhum sinal de melhoria, naquela situação que ha-
via sido denunciada, como piorou enormemente. 

RBCC - Diante das novas con!gurações das práticas co-
municacionais e do mercado, o senhor não acredita que tenha-
mos chagado a um ponto de debater a necessidade de uma no-
va-Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação 
(Nomic)?

Luis Ramiro Beltrán - Sem dúvida nenhuma, acredito 
que sim. Não somente chegou a hora de debater a neces-
sidade de se propor uma nova-Nomic, como já estamos 
atrasados aos menos uns 15 anos em empreender – coleti-
va, vigorosa e sistematicamente – essa reGexão para traçar 
uma ampla estratégia de ação. Os países subdesenvolvidos 
se mantêm em silêncio e se encontram de braços cruzadas 
diante da angustiante situação provocada pelo neolibera-
lismo globalizador e hipermercantil que força, avassalado-
ramente, a “sociedade da informação” como convém aos 
países superdesenvolvidos. Infelizmente, as audazes e pre-
cursoras propostas dos anos 1970 – principalmente reali-
zadas no âmbito da UNESCO – para dar origem à Nomic, 
não chegaram a se materializar em realidades. A reação das 
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corporações transnacionais de comunicação contra elas foi 
tão forte e eDcaz que conseguiu, primeiramente, diluir e, 
depois, cancelar de vez a deliberação, e garantiram, assim, a 
perpetuação incontestável de sua hegemonia imperial. De 
fato, a forma e o grau que tal hegemonia alcançou, nos dias 
de hoje, são muito maiores. Os Estados Unidos, os países 
da União Europeia e o Japão concentram em suas mãos 
90% da produção mundial de bens e serviços informativos. 
Dessa forma, estamos longe de ver uma redução do abis-
mo entre tais países e os nossos.

Por isso mesmo, hoje, mais que nunca é necessária uma 
ação conjunta e resoluta para que os países subdesenvol-
vidos levantem, novamente, suas bandeiras de combate 
pela igualdade e pela independência. Essa ação tem que 
ser encabeçada por líderes políticos e dirigentes da socie-
dade civil (sindicais, estudantis, culturais, acadêmicos, re-
ligiosos etc.). E cabe aos comunicadores comprometidos 
com as ideias de mudanças justas – representados por um 
grupo formal e estável de suas principais associações in-
ternacionais – promover e orientar com coragem a nova 
insurgência e a reposição da vontade de luta pela recupe-
ração de um ideal. Será que corremos o risco de mais uma 
vez a utopia ser considerada como ingênua, senão insen-
sata? Certamente que sim. Porque, como nos ensinou o 
brilhante educador brasileiro, Paulo Freire, o utópico não 
é o idealista inalcançável, mas o dialético que denuncia a 
estrutura desumanizante e anuncia a humanizadora.

RBCC - Como o senhor observa, atualmente, a pesquisa 
em Comunicação na América Latina? O senhor acha que são 
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ainda seguidos os caminhos que mostrou em direção à adapta-
ção de metodologias de outras escolas à realidade e à complexi-
dade dos fenômenos da região?

Luis Ramiro Beltrán – Lamento que minha impres-
são seja negativa. Acredito que, lamentavelmente, nossa 
pesquisa continua sendo feita, em geral, com “viseiras de 
cavalo” que nos impedem de ver nossas realidades. Pare-
ce que, na maioria dos casos, aqueles que fazem pesquisas 
continuam as fazendo mais que tudo em função de pre-
missas, objetos e métodos estrangeiros. Chegaria a dizer 
que não há sequer mais um mínimo de espírito crítico e 
aptidão criativa; é preferível adotar cegamente a adaptar 
criativamente. Não tenho nenhuma informação de algum 
inventário analítico da pesquisa em Comunicação de nos-
sa região nos últimos tempos. Quem sabe, tal carência se 
deva ao fato de ter aumentado muito o número de estudos 
produzidos de meados dos anos 1970 até meados dos anos 
2000, devido, principalmente, ao aumento das faculdades 
de Comunicação, que já passaram de mil e exigem de seus 
estudantes pesquisas em forma de monograDas. Além dis-
so, não tem aumentado, na América Latina, o número de 
associações e de entidades que se especializem em pes-
quisas sobre Comunicação. Sem dúvida, resenhas baseadas 
em amostras poderiam nos dar, ao menos, algumas valiosas 
pistas sobre a situação. Os indícios que existem do ponto 
de vista qualitativo não são nada animadores. Recordo-me 
que, há alguns anos, o ilustre colega José Marques de Melo 
– incansável analista dos estudos de Comunicação da re-
gião e Del guardião da pesquisa crítica latino-americana 
– manifestou claramente seu desencanto pela atitude que 
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prevalecia entre os estudantes de se voltarem para o es-
plendor universal do mercado. Ele se referia, se me lem-
bro bem, ao desinteresse deles pela natureza e pelo estado 
da sociedade, à acriticidade conformista e à indiferença 
diante da dominação interna e da dependência exterior. 
E a observação do analista boliviano Alfonso Gumucio 
concorda com isso, quando diz que somente um punhado 
daquelas mais de mil faculdades ensina comunicação para 
o desenvolvimento. 

RBCC - Como fazer para mostrar à nova geração de pes-
quisadores e comunicadores que “não podemos jamais renunciar 
à utopia”?

Luis Ramiro Beltrán - Acredito que seria de responsa-
bilidade da Alaic, da Felafacs, da Intercom, do Ininco, assim 
como do Ciespal, constituir um comitê de coordenação que 
estude o problema e formule uma proposta para um progra-
ma de ação conjunta que vise solucionar tal problema. 
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27. Kaarle Nordestreng: A evolução 
da pesquisa internacional 

em Comunicação60

S+&1( V1#41&1( M+#$1#(

RBCC – Professor Nordenstreng, a sua trajetória na Aca-
demia está muito ligada à IÁMCR (lnternational Association 
for Media and Comunication Research), da qual foi vice-pre-
sidente durante vários anos. Em 2007, a associação completa 
50 anos com um evento especial em Paris. O que destacaria 
sobre esse período, essa experiência?

Kaarle Nordenstreng – Para mim, particularmente, a 
IAMCR foi a grande janela para o mundo da pesquisa em 
Comunicação. Hoje, falamos tanto em redes de pesqui-
sa, e posso dizer que a associação foi o canal mais impor-
tante para que eu me ligasse à comunidade internacional de 
pesquisadores. O primeiro encontro do qual participei foi em 
1966, na ex-Iugoslávia, um local de férias de verão, localizado 

60. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.30 nº1, jan./jun. 2007. p.217-230. Semestral.
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em uma praia no norte do mar Adriático. Naquela confe-
rência, encontrei pela primeira vez algumas pessoas que 
foram cruciais para a minha vida acadêmica. Entre eles, es-
tavam pesquisadores americanos, como George Gerbner, 
Herbert Schiller e Alex Edelstein, bem como estudiosos 
da Rússia – então União Soviética – e da própria Iugos-
lávia. Entre estes, Herbert Schiller se tornou um amigo, 
foi muito importante para minha evolução como pesqui-
sador, bem como George Gerbner, na época, ele dirigia 
uma escola de Comunicação, na FiladélDa, e convidou-me 
para várias conferências sobre comunicação internacional. 
Como editor do Journal of Communication, também me 
pediu várias contribuições. 

Como vê, foi um fantástico upgrade de um jovem pes-
quisador para o, digamos, jet-set da pesquisa internacional 
de Comunicação. Ainda que, naquele momento, muitas 
dessas pessoas não fossem tão conhecidas, tão proeminen-
tes; estavam com suas carreiras em um movimento de as-
censão para posições de destaque no mundo da academia. 
De certa forma, tive a oportunidade de crescer junto com 
eles, naquilo que de brincadeira chamávamos de “máDa da 
pesquisa mundial de comunicação”. Por isso, foi muito im-
portante participar da IAMCR, naquele período, mesmo 
sem ocupar cargo algum na associação. Um dos meus pro-
fessores, na Finlândia, foi eleito naquele ano, 1966, para o 
conselho internacional da IAMCR.

RBCC – Mas, a sua atuação como vice-presidente, duran-
te vários anos, foi fundamental para a IAMCR. Como tudo 
começou?
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Kaarle Nordenstreng – Seis anos depois do evento, na 
Iugoslávia, em 1972, durante a Conferência da IAMCR, 
em Buenos Aires, fui eleito para uma das vice-presidências 
da associação. Naquela época, eram vários vice-presiden-
tes: entre 10 e 12 pesquisadores atuavam como vice-presi-
dentes. Antes disso, servi como instrumento de manobra 
para que o suíço Jacques Bourquin, de Lausanne, deixasse 
a presidência da IAMCR, e que, em seu lugar, fosse eleito 
o britânico James Halloran. Devo admitir que havia uma 
certa resistência da parte de alguns membros da IAMCR, 
da Europa Oriental, em relação a Halloran: muitos du-
vidavam do seu ecumenismo, achavam que ele não teria 
a neutralidade necessária para tratar de várias questões. 
Como eu era Dnlandês, em quem esses associados con-
Davam mais, tive que persuadi-los de que Halloran pode-
ria ser um bom nome a presidência da IAMCR naquele 
momento. Assim, tive a chance de desempenhar funções 
nos bastidores, tornei-me como um “fazedor de rei”. Mais 
tarde, na conferência de 1988, em Barcelona, quando Cees 
Hamelink, da Holanda, foi eleito presidente, eu e meus 
colegas Dnlandeses desempenhamos, novamente, um pa-
pel crucial para a saída de Halloran. Muitos associados 
acreditavam que ele estava, há tempo demais na presidên-
cia, e tivemos convencer Hamelink e Hamid Mowlana a 
disputarem a presidência, o que eles Dzeram. Hamelink foi 
eleito e, mais tarde, Mowlana também. Os dois tiveram 
o apoio desse conselho informal Dnlandês para suceder 
a “era Halloran”. Foi, assim, que desempenhei um papel 
nesses jogos de poder da IAMCR. Mas, é fundamental 
assinalar que o período de Halloran, na presidência, foi 
importante para o estabelecimento de redes de pesquisa 
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internacionais e o desenvolvimento de projetos conjuntos 
entre pesquisadores de vários países.

RBCC – Nesse sentido, qual foi exatamente a importância 
da IAMCR no que se refere à internacionalização da pes-
quisa em Comunicação, a partir dali, executadas de maneira 
conjunta?

Kaarle Nordenstreng – Posso dizer que a IAMCR 
operava sobre três eixos fundamentais em relação à pes-
quisa em Comunicação: oferecendo aos pesquisadores a 
oportunidade de participar de redes, de desenvolver pro-
jetos de pesquisa e de participar dos primeiros estudos da 
UNESCO na área da Comunicação. Em primeiro lugar, a 
associação atuou como facilitadora – no Dnal dos anos l960 
e início dos 1970 – para os projetos da UNESCO relativos 
à redeDnição de políticas de comunicação que resultaram 
em recomendações de caráter internacional. Esses podem 
ser considerados os primeiros anos da pesquisa no campo 
da comunicação internacional. A UNESCO, identiDcada 
com os propósitos democráticos da própria constituição 
das Nações Unidas, com representantes de todos os países, 
chegou à conclusão, no Dnal dos anos 1960, de que era 
o momento de levar o campo da Comunicação a sério, e 
deDnir novas políticas de pesquisa. 

A IAMCR, com Halloran à frente, foi convidada para 
coordenar essa iniciativa da UNESCO, quando foi mon-
tado um conselho especíDco de consultores em pesquisa 
da comunicação. Desse conselho faziam parte pesquisa-
dores, como Luiz Ramiro Beltrán, pela América Latina, 
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e especialistas de outras partes do mundo. Esse grupo foi 
preparado para uma conferência em Montreal, em junho 
de 1969, organizada por Hailoran e seus amigos na IA-
MCR. Foi uma maneira de a IAMCR auxiliar a UNES-
CO a se mobilizar no estabelecimento das diretrizes para 
a pesquisa em Comunicação. Essa foi a primeira atividade 
conjunta entre a UNESCO e a IAMCR, e aconteceu num 
momento em que eu já estava envolvido com a associação. 
Em segundo lugar, a IAMCR atuou junto com a UNES-
CO em uma pesquisa sobre comunidade e comunicação, 
publicada na série da UNESCO. Tratava do papel da co-
municação em comunidades de diferentes países. Vários 
participaram desse projeto: lembro-me em especial do 
Líbano, porque o levantamento foi feito um pouco an-
tes de a guerra explodir, naquele país, nos anos 1970. Foi 
uma tragédia, porque o estudo não pôde ser finalizado: 
transformou-se em uma espécie de documento sobre o 
desastre que foi a guerra para os libaneses, quando as 
pessoas foram fisicamente retiradas das suas comuni-
dades. Essa foi a segunda ação concreta, conjunta, fi-
nanciada pela UNESCO e realizada pela IAMCR. A 
terceira ação conjunta, que gerou a segunda pesquisa 
realizada, foi sobre a imagem do mundo no noticiário 
internacional de 29 países, um estudo indicado para fi-
nanciamento pelo conselho da UNESCO para que a 
IAMCR executasse.

RBCC – Essas foram, além das primeiras, as principais ini-
ciativas da UNESCO naquele momento e naquele contexto?
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Kaarle Nordenstreng – A UNESCO foi uma parceira 
engraçada. No começo da parceria com a IAMCR, entre 
as décadas de 1960 e 1970, a UNESCO era muito dinâ-
mica e ativa, requisitava, com frequência, a associação para 
participar de projetos conjuntos. No Dnal dos anos 1970, 
Dcou como que paralisada, politicamente, pela controvér-
sia entre norte-sul e leste-oeste. Antes mesmo do Relató-
rio MacBride, já aconteciam algumas confrontações devi-
do às declarações da UNESCO sobre a mídia de massa. O 
fato é que a UNESCO foi convocada, por uma resolução 
dos países membros, para preparar (ou recomendar) uma 
declaração sobre o uso da mídia para a paz e contra a pro-
paganda de guerra, o apartheid, o racismo etc.

Seria uma espécie de instrumento normativo geral. Isso 
inGamou setores da mídia, especialmente as organizações 
privadas do ocidente. Todos Dcaram especialmente preo-
cupados com outra iniciativa da UNESCO relativa a polí-
ticas de comunicação, como a promoção de políticas como 
método para se fazer um uso sistemático da mídia ou da 
comunicação para o desenvolvimento, porque isso afetava 
as organizações. Os lobbies da indústria de mídia, na defesa 
da liberdade de imprensa, Dcaram preocupados, primeiro 
porque acreditavam que deveriam atender às resoluções da 
UNESCO para a mídia e, em segundo lugar, porque de-
veriam estabelecer políticas sistemáticas para os meios de 
comunicação. Para eles, os dois casos pareciam tratar de 
um “absolutismo ideológico” contra liberdade de expres-
são. No mesmo campo da mídia, alguns jornalistas tam-
bém estavam receosos com a possibilidade de a UNESCO 
estar se transformando em uma “cortina de ferro” para li-
mitar a liberdade de imprensa. Nessa conjuntura, o cam-
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po da pesquisa em comunicação, que era mais neutro, sem 
um predomínio ideológico, tornou-se mais controverso. O 
Relatório MacBride foi uma espécie de compromisso, a 
base para a discussão dessa questão. Acontece que as ini-
ciativas foram retiradas dos pesquisadores da área acadê-
mica – na qual a IAMCR desempenhava um papel central 
– e transferidas para um terreno mais político, intitulado 
de Comissão MacBride. Não eram políticos, mas especia-
listas de vários países. 

O debate começou bem; mas, depois, a situação Dcou 
crítica, porque a UNESCO se Drmou como um canal para 
o movimento dos países não-alinhados nos anos 1970. 
Eles é que trouxeram a ideia de uma nova ordem mundial 
da informação. Isso deu origem a um “ataque cultural” por 
parte dos países ocidentais. Eu analisei o histórico daque-
le debate global sobre a mídia, em um artigo publicado, 
em 2005, em Barcelona, como parte de um especial sobre 
os 25 anos do Relatório MacBride. Toda a controvérsia 
gerada por essa situação culminou com a saída dos Esta-
dos Unidos e da Grã-Bretanha da UNESCO, o que le-
vou a IAMCR a uma espécie de marginalização, porque 
era parceira da UNESCO. Naquele momento, a própria 
UNESCO não tinha verbas para investir em pesquisas de 
Comunicação e a IAMCR deixou de ser considerada uma 
parceira interessante. A partir daí, a relação entre UNES-
CO e IAMCR passou de próxima para distante.

RBCC – E o que esse distanciamento signi!cou para a IA-
MCR: foi bom, ruim, abriu outras frentes?
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Kaarle Nordenstreng – É difícil dizer se foi bom ou 
ruim. Foi ruim no sentido de que a IAMCR deixou se ser 
tão inGuente, que não desempenhava mais aquele papel 
central na pesquisa em Comunicação ocupado nos proje-
tos com a UNESCO. Mas, foi bom porque a IAMCR se 
tornou mais independente, não poderia ser mais conside-
rada como um “departamento” da UNESCO. Como vê, há 
prós e contras a esse respeito. Eu, pessoalmente, sinto pelo 
fato de a IAMCR não poder ter feito mais no campo da 
pesquisa em Comunicação em parceria com a UNESCO. 
Mas, o fato é que, naquela época, a UNESCO fez outra 
coisa que complicou a situação. Depois do Relatório Ma-
cBride, foi feita uma revisão da área de pesquisa e toda a 
parte de políticas de comunicação foi eliminada. De certa 
forma, para atender às demandas dos países do ocidente, a 
UNESCO deixou de falar em uma nova ordem mundial 
da informação e da comunicação para tratar de liberdade 
de imprensa: a política de pesquisa sofreu uma mudança 
de 180 graus. Nesse movimento foi criado um novo órgão, 
chamado Orbicom, que se transformou em uma espécie 
de rede das cátedras UNESCO de Comunicação, criadas 
principalmente a partir da década de 1980. O fato é que 
o Orbicom também se transformou em uma espécie de 
associação de pesquisadores de Comunicação, o que era 
natural, mas signiDcava uma organização paralela à IA-
MCR. Tudo Dcou muito confuso: ao mesmo tempo em 
que provia com muito dinheiro o Orbicom, a UNESCO 
destinava poucos recursos Dnanceiros para a IAMCR. 
Com isso, ninguém sabia onde estava realmente a plata-
forma da UNESCO para a pesquisa em Comunicação. Foi 
um momento muito confuso para a pesquisa internacional.
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RBCC – De que forma esse quadro afetou a participação 
dos pesquisadores e a pesquisa em Comunicação?

Kaarle Nordenstreng – Se alguém, em 1988, qui-
sesse participar de uma associação de Comunicação, 
como eu, em 1966, quando fui para a IAMCR, seria 
difícil porque, naquele período, o quadro estava confu-
so naquele período: havia a IAMCR, a ICA (Interna-
tional Communication Association), o Orbicom. Além 
de associações mais recentes, como Alaic (Associação 
Latino-americana de Investigadores da Comunica-
ção), a Amic (Associação Mexicana de Investigadores 
da Comunicação), entre muitas outras. E importante 
dizer que essas associações regionais sempre tiveram o 
apoio da IAMCR, da UNESCO e de outros organis-
mos, tratava-se de uma emancipação natural do cam-
po da pesquisa, uma consolidação do campo de acordo 
com áreas geopolíticas. Também, é interessante regis-
trar que a IAMCR sempre se considerou mais como 
uma federação das associações regionais. O fato é que a 
confusão se estabeleceu pela diversidade de associações 
que surgiram na época. Os americanos dominavam a 
ICA, a UNESCO e o Orbicom; já a IAMCR era, di-
gamos, independente. Essa situação confusa prevalece, 
até hoje, o que é muito ruim para a pesquisa em Comu-
nicação em nível mundial, que deixa de ter um órgão 
principal que atue claramente em defesa da causa co-
municacional. As ações estão pulverizadas nesses vários 
organismos, nas várias associações da área.



7,>

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

RBCC – Não existe um fórum internacional que trate dos 
assuntos de interesse dos pesquisadores em Comunicação...

Kaarle Nordenstreng – Exatamente, não existe um 
fórum internacional com essas características e a divisão 
se mantém no campo. O que defendo é um instrumento 
como existe, no caso dos cientistas sociais, por exemplo, 
que têm um órgão muito forte e atuante na defesa do seu 
campo, da mesma forma que os bibliotecários, que se or-
ganizam por meio da Federação Internacional das Asso-
ciações de Bibliotecários. Na área de Comunicação convi-
vemos com uma situação caótica.

RBCC – Ainda, nesse contexto, seria possível traçar um 
mapa do que está sendo feito, em termos internacionais, na pes-
quisa em Comunicação – quem está trabalhando, onde, com 
que temática etc?

Kaarle Nordenstreng – Claro que uma coisa é traba-
lhar com a pesquisa em comunicação internacional como 
objeto; outra coisa é desenvolver projetos no âmbito das 
estruturas regionais, como a Alaic ou a Felafacs, se pen-
sarmos, na América Latina, ou a própria IAMCR, ICA 
etc. São todas diferentes modalidades de associações de 
pesquisa em Comunicação. Mesmo que a organização do 
campo da pesquisa esteja confusa, há vários projetos inter-
nacionais, atualmente, em execução, em vários países, que 
signiDcam promessas e podem ser considerados inspirado-
res; apesar da confusão reinante no campo das organiza-
ções institucionais. 
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O importante, nesse aspecto, para responder a sua per-
gunta, é que não existe ninguém responsável pela coleta do 
que está sendo feito na área internacional da Comunica-
ção, não há uma referência para trabalhos do campo. Se al-
guém precisa desse tipo de informação, precisa descobri-la 
em bancos nacionais de dados, bibliotecas ou serviços de 
informação. Apenas em alguns casos existem instituições 
do gênero. Nos países nórdicos, por exemplo, o Nordicom 
(Nordi Information Centre for Media and Communica-
tion Research) reúne muitas informações, e além de fun-
cionar como um centro de documentação publica uma 
revista cientíDca e alguns livros; mas, basicamente, opera 
como um centro de dados com informações conDáveis so-
bre quem está fazendo o quê e o que foi publicado na área. 
Ali, podemos saber exatamente qual é o status da pesquisa 
de Comunicação, por exemplo. De qualquer forma, somos 
uma exceção: não existe nada parecido na Europa central 
ou na Europa oriental. Mesmo nos Estados Unidos não 
existe um tipo semelhante de serviço de documentação 
que reúna o conhecimento, de forma centralizada, sobre 
o campo da Comunicação. Na Ásia, o Amic (Asian Me-
dia Information and Communication Center) possui algo 
semelhante e, mesmo assim, reúne apenas parte das in-
formações da região. Na África, existia o African Coun-
cil for Communication Education (ACCE), sediado em 
Nairobi, mas que praticamente se desintegrou nos últimos 
anos. Nos países árabes tampouco existe um centro de do-
cumentação para a área de Comunicação.
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RBCC – Houve alguma iniciativa, ou algum projeto, que 
contemplasse a criação desses centros de documentação em vá-
rios países?

Kaarle Nordenstreng – Ainda, na época em que a 
UNESCO investia pesado no campo da pesquisa em Co-
municação, no início da década de 1970, uma das recomen-
dações do grupo de especialistas, do qual eu fazia parte, 
em 1971, foi no sentido de se estabelecer uma rede global 
de centros de documentação. Em cada região, haveria um 
centro de documentação: na América Latina, seria o Cies-
pal, no Equador; na Escandinávia, seria o Nordicom. Mas, 
se observarmos, hoje, veremos que apenas o Nordicom e 
o Amic estão atuantes. Não tenho certeza se o Ciespal 
continua funcionando com a mesma base de dados. Havia 
um conceito muito bom, chamado Comnet – sigla para 
Global Network of Communication Research Documen-
tation – que previa que esses centros regionais de docu-
mentação trabalhariam com bases de dados compatíveis. 
Esse projeto não se materializou porque a UNESCO sus-
pendeu o seu Dnanciamento e abandonou sua coordena-
ção. Entendo que essa é uma das histórias de fracassos da 
UNESCO, de ações que estavam previstas, mas que não se 
concretizaram. Até mesmo o centro de documentação da 
própria UNESCO, em Paris, foi desativado. Se, hoje, fosse 
realizada uma avaliação externa internacional da UNES-
CO, semelhante àquelas realizadas nas universidades, o 
resultado seria devastadoramente negativo – e o Comnet 
estaria entre os motivos para tal resultado.
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RBCC – No Brasil, ainda hoje, não temos um centro de 
documentação nos moldes em que o senhor apresenta. O que 
conhece do que realizamos aqui?

Kaarle Nordenstreng – Na verdade, tenho informa-
ções que são superDciais sobre o Brasil. Conheço algumas 
pessoas, como José Marques de Melo, Margarida Kunsch e 
alguns outros pesquisadores. Mas, eu gostaria de dizer que 
estou impressionado com o nível dos pesquisadores brasi-
leiros. Eles não estão trabalhando isolados e, ainda que não 
estejam presentes em plataformas internacionais, parecem 
estar acompanhando as tendências e debates mundiais. É 
realmente impressionante o que tem sido publicado, aqui, 
no campo da Comunicação e do Jornalismo, tanto no que 
diz respeito a revistas cientíDcas quanto a livros. Durante 
esta conferência internacional organizada pela SBPJor, em 
Porto Alegre, Dquei espantado com a variedade de títu-
los publicados. Não leio em português, mas com a ajuda 
do latim posso ter uma ideia da abordagem pelos títulos. 
Talvez, não exista um bom sistema de documentação, no 
Brasil, mas a produção cientíDca impressiona, a qualidade 
dessa produção é um dado a destacar.

RBCC – Talvez, a maior di!culdade seja provocada por 
essa ausência centros de informações.

Kaarle Nordenstreng – Sim, mas pelo menos existem 
as revistas cientíDcas, como a Revista da Intercom que, de 
alguma forma, compartilham referências comuns. A Bra-
zilian Journalism Research, editada em inglês, surpreende. 
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Talvez, não beneDcie tanto os pesquisadores brasileiros, 
mas é importante para a divulgação no exterior. Da mesma 
forma os congressos anuais da Intercom, que reúnem mais 
de quatro mil participantes, é uma coisa fantástica. Talvez, 
os associados não se deem conta, mas isso mostra ao resto 
do mundo que há, no Brasil, uma produção cientíDca a ser 
respeitada, há trabalhos que estão na vanguarda da comu-
nidade da pesquisa em Jornalismo.

RBCC – Mas, a pesquisa brasileira em Comunicação ainda 
não pode considerada conhecida no exterior. O que fazer para 
superar essa situação?

Kaarle Nordenstreng – Acredito que uma das primei-
ras ações para superar essa situação seria promover melhor 
aquilo que já é produzido, internamente, no Brasil. E essa 
divulgação deveria incluir bibliotecas da América Latina, 
da África, da Ásia e, especialmente, as publicações cien-
tíDcas americanas, geralmente ligadas às maiores escolas 
de Comunicação nos Estados Unidos. Seria importante, 
também, que fosse feita uma campanha junto aos pesqui-
sadores brasileiros para que se associassem a entidades in-
ternacionais ou participassem das conferências regulares, 
promovidas, a cada ano, pelas associações de comunicação 
de massa, na América do Norte, na Europa, em vários pa-
íses. Participar dessas conferências e conhecer o trabalho 
de associações ativas como a IAMCR seria uma forma de 
começar a interagir em rede, por exemplo.



76!

T$&.3&01(% .+ "$&%(/$&'+ $/$#4$&'$ (,==8-,=!=)

RBCC – Voltando a falar da IAMCR: qual é o per!l dos 
pesquisadores associados hoje? De onde vêm, em que áreas de 
pesquisa estão eles interessados?

Kaarle Nordenstreng – Não sei precisar quantos asso-
ciados à IAMCR tem, hoje, porque há dois tipos de Dlia-
ção – individual e institucional, além dos associados conti-
nentais representados por associações, como a Alaic, Amic 
e associações europeias, por exemplo. Os números relativos 
aos associados individuais e institucionais não chegam a 
impressionar e mudam muito a cada ano. Eu diria que a 
referência em termos individuais seria algo em torno de 
dois mil e, em termos institucionais, cerca de 100 associa-
dos. Nesse conjunto, não estão representados todos os paí-
ses do mundo – a África e o Oriente Médio, por exemplo, 
não estão representados e, geralmente, esperamos que as 
pessoas se associassem espontaneamente. O importante é 
que a IAMCR é a associação mais representativa no cam-
po das associações de comunicação e mídia. Não existe ou-
tra associação que tenha a mesma estrutura genuinamente 
global, que inclui três idiomas oDciais (inglês, francês e es-
panhol). A ICA, baseada nos Estados Unidos, usa apenas 
o inglês e os seus associados são predominantemente ame-
ricanos. Que eu saiba não tem nem mesmo projeto para 
trabalhar com múltiplos idiomas.

RBCC – Para !nalizar: quais são, em sua opinião, as pers-
pectivas internacionais que se apresentam para o campo dos 
estudos de Comunicação, tomando como base as conferências da 
IAMCR?
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Kaarle Nordenstreng – Muitos associados da IAMCR 
não são especialistas em comunicação internacional – eu 
diria que são mais pesquisadores de gênero e de mídia em 
contextos nacionais, ou trabalham com pesquisas sobre 
mídia e novas tecnologias em espaços nacionais. Poucos 
fazem pesquisas comparadas internacionais. Eu diria, as-
sim, que mais da metade dos associados da IAMCR, ape-
sar de não trabalharem diretamente com pesquisas em co-
municação internacional, estão interessados no contexto 
internacional no sentido de construírem uma plataforma 
internacional que permita a circulação de estudos sobre 
condições nacionais. Mesmo assim, há um número sig-
niDcativo de pesquisadores interessados em comunicação 
internacional, trabalhando com estudos comparados de 
notícias ou a circulação de programas de televisão ou, ain-
da, com a globalização dos meios de comunicação e seus 
efeitos. Os pesquisadores que hoje estudam a comunicação 
internacional trabalham com uma variedade de tópicos, a 
maioria deles os mesmos estudados ao longo dos anos. Um 
tema que merece atenção, hoje, é sem dúvida a globali-
zação – as consequências legais, econômicas, culturais e 
de desenvolvimento que afetam os sistemas nacionais de 
comunicação. Ou seja: junto com os projetos que tratam 
da comunicação internacional são estudadas as caracterís-
ticas nacionais. Um exemplo interessante tem a ver com a 
União Europeia: os cerca de 30 países da comunidade são 
unidades nacionais que operam, cada vez mais, integradas 
e isso inclui o campo da comunicação. 

Alguns pontos – como copyright, concorrência de mídia 
e limitação legal de concentração dos meios – não são con-
siderados somente com base em legislações nacionais, mas 
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no contexto da mídia na União Europeia. Um exemplo 
disso é o conteúdo de televisão; há, agora, uma lei que exi-
ge que um maior percentual da programação das emissoras 
seja de origem europeia e não apenas americana, japonesa 
etc. É uma medida protecionista da cultura europeia. Hoje, 
também, há estudos que tratam do que pode ser consi-
derado nacional ou internacional. Antes, era tudo muito 
mais simples e claro: era nacional tudo aquilo produziu em 
um país e internacional tudo que viesse do exterior. Hoje, 
a uropa funciona mais como uma nova supernação, assim 
como Estados Unidos – o que conta não é apenas a Cali-
fórnia ou Oklahoma, mas o país todo. 

Eu diria que vivemos, hoje, nos Estados Unidos da 
Europa... Sob esse aspecto, os conceitos de nacional e in-
ternacional estão em mutação, e é uma problemática que 
se apresenta. Mas, voltando à pesquisa em comunicação 
internacional, um dos assuntos mais frequentes, hoje, diz 
respeito à concepção do quadro legal e regulatório, como 
a comunicação internacional está mudando a regulação ou 
como a Internet está operando de forma a mesclar, a tor-
nar difusa a antiga ideia do que seja um meio de comuni-
cação. O conceito de nação está se tornando problemático, 
assim como o conceito dos meios: o que é rádio e TV, no 
ambiente da Internet – webradio e webtv são as mesmas 
coisas? Ou os jornais, nas suas versões online? Trata-se de 
uma nova arena criada pelo desenvolvimento político e tec-
nológico. Nesse aspecto, a comunicação internacional está, 
de certa forma, estudando um ambiente em mutação, que 
irá alterar a forma como entendemos o que é internacional.
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28. Straubhaar: Caminhos glocais 
para a televisão61 
E.4(#. R$5+;)(%

Revista Intercom – Em seu mais recente livro – World Te-
levision: from global to local, o senhor faz uma conexão entre as 
estratégias e lógicas globais e locais no caso dos sistemas de tele-
visão. Como têm sido as críticas daqueles que ainda defendem 
que o global e o local são antagônicos?

Joseph Straubhaar – Eu vejo o global e o local como 
tendo uma série de relacionamentos muito complexos. Pri-
meiramente, é verdade que, nas áreas da economia política 
e da tecnologia, a globalização impôs inúmeras e proble-
máticas condições de que o local deve sempre se adaptar 
ou mudar. A economia global mudou sua relação com a 
mídia, inclusive com a mídia local. Na América Latina, a 
mídia é historicamente comercial; mas, a partir dos anos 

61. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.30 nº2, jul./dez. 2007. p.181-191. Semestral.
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1980, a globalização se introduziu como paradigma com 
muita força em outras partes do mundo, como na Europa, 
no Oriente Médio e na Ásia. Uma variedade de mídias e 
de tecnologias de informação se impôs a sua maneira, em 
muitas partes do planeta, alcançando ao menos todas as 
elites. Em segundo lugar, que Roland Robertson chama 
localização, lembrando que muitas mídias locais se expres-
sam, agora, usando formatos e ferramentas globais. Ele 
fala sobre a universalização do particular, como os mode-
los especíDcos de um lugar – como Hollywood – que se 
propagam globalmente; e da particularização do universal, 
como os casos de Cuba, México, Brasil e outros países da 
América Latina, que Dzeram com que a soap opera e os 
tradicionais melodramas viajassem do global para se par-
ticularizar, ou hibridizar, em algo especíDco e local, como 
as telenovelas. Algumas pessoas, como Jan Nederveen 
Pietersee, dizem que a cultura sempre funcionou com esse 
tipo de hibridização; incorporando inGuências exteriores 
a tradições locais. Alguns, como Marwan Kraidy, dizem, 
especiDcamente, que embora a globalização pareça apres-
sar demais esse processo, a hibridização é, ainda, a manei-
ra como as forças locais e globais interagem ao longo dos 
tempos. Em terceiro lugar, há a proposta que ofereço, neste 
novo livro, a de que além do jogo de forças e interações das 
diferenças entre o global e o local, há uma coexistência nos 
níveis de produção, distribuição, consumo e identidade de 
informação e cultura.

Revista Intercom – E como o senhor esquematizaria essa 
nova proposta?
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Joseph Stranbhaar – Na verdade, eu desmembro o glo-
bal e o local em dez diferentes níveis, que acredito caracte-
rizarem o mundo da TV no momento atual:

1. Os Guxos globais de modelos econômicos, tecnologia, 
gêneros e programas especíDcos, que caracterizam países 
dominantes em diferentes áreas, como os Estados Uni-
dos e o Japão com os desenhos animados, ou o Brasil e o 
México, com as telenovelas. Ou, ainda, a forma como os 
Estados Unidos compartilham sua hegemonia tecnológica 
com diversos países da Europa e da Ásia.
2. Um domínio especíDco dos Estados Unidos nas áreas de 
cinema, televisão, música, games, software, sites de Internet 
etc., que têm sua maior força no cinema e no jornalismo, 
mas que, também, continuam forte nas exportações de 
programas de televisão para muitos países.
3. Os espaços e mercados cultural/linguísticos transnacio-
nais espalhados pelo mundo por antigos sistemas coloniais, 
como os grupos de países anglófonos e lusófonos; e a diás-
pora de imigrantes, como os brasileiros, nos Estados Unidos, 
que pagam US$ 30 por mês para assistirem à TV Globo.
4. Os espaços e mercados geoculturais que tendem a ter 
línguas culturas similares por causa da geograDa. Alguns 
têm origem no colonialismo europeu, como a América 
Latina, mas outros são baseados em impérios mais antigos, 
como a China ou o mundo árabe.
5. Os mercados regionais criados a partir de tratados, como 
a União Europeia, o MERCOSUL ou o Nafta. Estes, em 
geral, não compartilham de vínculos culturais, históricos 
e linguísticos, por isso são um tanto complicados como 
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mercados e espaços culturais. Phillip Schlesinger diz que 
os esforços europeus para criar a força de um mercado 
comum de televisão e de publicidade enfrentam barreiras 
constantes de língua e de cultura, mas a experiência da 
imigração dentro do Nafta (e, talvez, da União Europeia 
também) mostra que a integração econômica pode lenta-
mente criar também um intercâmbio cultural, como um 
outro novo nível.
6. As mídias translocais que usam tecnologias, como TV 
via satélite, para romper fronteiras nacionais, visando a 
um mercado nacional ou local. India, Irã, Turquia e Ará-
bia Saudita, por exemplo, tiveram suas primeiras TVs co-
merciais com programações “nacionais” geradas a partir de 
outros países.
7. A mídia nacional continua forte na maioria dos países. 
Governos e empresas nacionais, como descreve Benedict 
Anderson em relação à mídia impressa, têm muito poder 
para deDnir e manter uma Ddelidade do público às mí-
dias nacionais. Isso é usado como fator para a garantia de 
anunciantes e consumidores.
8. A mídia regional é muito forte em alguns lugares, prin-
cipalmente em países historicamente complexos, onde há 
línguas e tradições regionais bem distintas, como a China, 
a Índia e a Espanha. Isso se torna mais expressivo, ainda, 
se houver indústrias midiáticas locais fortes que sustentem 
tais diferenças, como no caso do cinema indiano.
9. Os grupos de mídia centralizados em grandes cidades, 
como Hong Kong, Cidade do México ou São Paulo, po-
dem representar fatores locais muito importantes, pois es-
tão vinculados cultural e linguisticamente a públicos de 
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mais de dez milhões de habitantes, o que os equipara a 
outros grandes grupos.
10. A mídia local parece representar um nível de identida-
de e credibilidade na maioria das pessoas. Atualmente, a 
mídia local continua mais ligada a jornais, revistas, música, 
rádio e Internet, mas isso pode mudar com o barateamen-
to das tecnologias, o que faz com que a produção de TV 
seja cada vez mais viável.

Todos esses níveis de produção e distribuição midiática 
se interagem e hibridizam. Minhas pesquisas com teles-
pectadores, no Brasil e no Texas, indicam que as pessoas 
utilizam e se identiDcam, cada vez mais, com um número 
maior desses níveis de midiatização.

Revista Intercom – Desde sua tese, do !nal dos anos 1970, 
sobre o declínio da in"uência americana na programação tele-
visiva, no Brasil, o senhor trabalha com os conceitos de a!nida-
de ou proximidade cultural e interdependência assimétrica para 
retratar realidades em outros países periféricos. Que panorama 
pode ser feito sobre o atual estado da televisão no mundo?

Joseph Straubhaar – Em termos da interdependência 
assimétrica, eu reDnei a ideia inicial com base na ideia dos 
múltiplos níveis, como falei anteriormente. Alguns países 
ou empresas são mais fortes em alguns níveis do que em 
outros. Os Estados Unidos têm um papel dominante, no 
âmbito global, e têm seu próprio império das comunica-
ções; seu próprio mercado nacional muito rico, assim como 
parte do mercado anglófono; são o principal exportador de 
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determinados gêneros, como Dlmes da ação, desenhos e 
reality shows; criam modelos que outros glocalizam ou hi-
bridizam, dominam os negócios e a tecnologia. Já o Brasil 
tem um papel dominante por seu próprio e rico merca-
do nacional, por atuar no mercado de cultura lusófona, e 
por exportar determinados gêneros, como telenovelas. Na 
comparação entre os dois, os Estados Unidos seriam mais 
dominantes; mas, há uma complexa interdependência as-
simétrica, nesse jogo, pois o Brasil importa mais do que 
exporta para os Estados Unidos; porém, por outro lado, 
compete com os americanos em algumas áreas. Quanto à 
proximidade cultural, o novo livro desenvolve mais a fun-
do uma ideia que publiquei em uma coleção editada por 
Maria Immacolata Lopes, de que há, na verdade, múlti-
plas proximidades; não apenas a atração das pessoas por 
sua própria cultura ou por culturas vizinhas similares, o 
que é ainda dominante, mas também proximidades temá-
ticas, baseada em valores compartilhados, como a religião 
ou experiências de desenvolvimento. Assim, se alguém, na 
Rússia, gosta de melodramas, e a Rússia não os produz 
ainda, uma telenovela do México ou do Brasil pode ter 
mais a dizer sobre os problemas enfrentados por famílias 
das periferias das grandes cidades, dos novos trabalhos, nas 
fábricas ou das mudanças de valores sociais, do que uma 
soap opera americana que mostra a vida de médicos ricos e 
suas enfermeiras.

Revista Intercom – O Brasil, como o senhor conhece bem, 
tem dimensões continentais e tem, em uma programação de 
televisão, uma prevalência de atrações geradas por redes com 
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sedes no Rio ou em São Paulo. Como os conceitos de a!nidade 
cultural e interdependência assimétrica podem ser utilizados 
no caso das emissoras locais?

Joseph Straubhaar – O Brasil tem regiões com identi-
dades locais, tradições musicais e indústrias muito fortes, 
como o Amazonas, a Bahia ou o Rio Grande do Sul. Se os 
custos de produção da televisão baixassem e se grupos re-
gionais, como a RBS, conseguissem desenvolver talentos, 
gestão eDciente e bons técnicos, pode ser que começasse a 
haver uma televisão regional mais forte. A unidade da lín-
gua também acaba diDcultando a autonomia das emissoras 
locais, no Brasil, o que, por exemplo, não ocorre na China ou 
na India, onde há uma necessidade de TVs regionais com 
melhor estrutura por causa das várias línguas nacionais.

Revista Intercom – O tema do Congresso da Intercom, des-
te ano, é Mercado e Comunicação na sociedade digital. Como o 
senhor vem desenvolvendo seus estudos recentes nessa temática?

Joseph Straubhaar – As pessoas pensaram, inicialmen-
te, que as novas mídias digitais seriam mais globalizadas. 
O que se observa é que a Internet, em especial, oferece 
essa possibilidade apenas às elites e à classe média alta, que 
têm o capital cultural, o conhecimento e o dinheiro para 
aproveitarem o mundo da mídia globalizada. Entretanto, 
está claro que o crescimento de sites e do Guxo na Internet 
de línguas, sem ser o inglês, abrirá a possibilidade de um 
intercâmbio maior do que o que existe apenas com a te-
levisão. A facilidade e o baixo custo de produções caseiras 
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de conteúdos para a Internet e o fenômeno da Web 2.0 
indicam que teremos uma fragmentação muito mais com-
plexa dos níveis midiáticos e identitários. Podemos ver to-
dos os níveis da minha primeira resposta associados a isso. 
Acredito que teremos uma grande personalização de redes 
sociais de famílias, de ex-colegas da escola, de fãs de uma 
banda, de esportes ou de um programa de TV, de hobby, de 
grupos de interesse, de grupos religiosos, de vizinhos etc. 
O motivo para se ter cuidado com toda essa euforia é que 
o acesso às novas mídias digitais é muito desigual. Na ver-
dade, há abismos sociais e estratiDcação não apenas em re-
lação ao acesso à Internet, ou à Internet banda-larga; mas, 
também, em termos de motivação – aquilo que as pessoas 
acreditam poder fazer com todas essas ferramentas –, conhe-
cimento, habilidade e tempo para o uso – muitas pessoas po-
bres trabalham em dois lugares para se manterem, inclusive 
nos Estados Unidos. A Web 2.0 para todos seria um avanço 
na democratização dos meios, mas pode criar uma estratiDca-
ção ainda pior. O que acontece é que muitas pessoas não sa-
bem sequer como se conectar ou passar um e-mail; enquanto 
outras estão tirando cada vez mais vantagens sociais, políticas 
e econômicas por serem capazes de usar as tecnologias.

Revista Intercom – Em dezembro de 2007, terão início as 
transmissões de TV digital no Brasil. Diante do que o senhor já 
observou, em outros países, o que muda na forma de a indústria 
fazer e de o público ver televisão?

Joseph Straubhaar – Isso tem feito com que haja um 
aumento de alguns custos de produção, desde cenários, 
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maquiagem etc., tudo para fazer com que os detalhes vi-
suais sejam apresentados com a melhor qualidade possível. 
Serão abertos novos espaços para mais canais, seja por cabo 
ou por satélite, e as TVs podem, agora, reunir mais canais 
em uma mesma capacidade da transmissão. A distribuição 
desses canais é que representa a principal questão política 
e econômica. Eles serão disponibilizados para as mesmas 
empresas que já atuam no mercado ou para novos grupos? 
Haverá possibilidade de participação de mais pessoas? O 
público parece dar boas-vindas à melhoria da qualidade 
da imagem, como pode ser comprovado pelo aumento 
na venda de novos televisores; mas ele está assistindo aos 
mesmos gêneros e canais. Houve uma expectativa de que 
a TV digital, também, seria mais interativa e participativa 
para o telespectador; todavia, a tecnologia da interativida-
de e da participação parece crescer com mais rapidez na 
Internet e nos telefones celulares. Ainda há possibilidades 
de fazer com que a TV digital seja mais interativa, mas os 
departamentos comerciais das emissoras estão se concen-
trando apenas em destacar as características dos produtos 
anunciados. A interatividade está servindo apenas para 
vender com mais facilidade.

Revista Intercom – Com as atuais possibilidades de uso de 
minicâmeras, redes de banda larga e sistemas, como o You Tube 
ou o Joost, o que muda nos modos de produção, distribuição e 
consumo da televisão?

Joseph Straubhaar – Isso parece ser revolucionário, ao 
menos para aquelas poucas pessoas, no mundo, que têm a 
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Internet em banda larga. Há um enorme crescimento do 
uso pessoal, político e por grupos do You Tube nos Estados 
Unidos. Um grande número de pessoas está usando câme-
ras simples, microfones e o computador com programas 
de edição para fazer vídeos os mais variados: de truques 
idiotas com bichinhos de estimação, passando por strip te-
ases amadores, a profundas análises sociais. Há vídeos para 
todos os gostos. Um resultado provável disso deve ser um 
aumento da fragmentação das audiências de televisão em 
muitos mais grupos. Vídeos políticos caseiros tiveram um 
forte impacto, nas eleições de 2006, com o virtual candi-
dato republicano à Presidência, Ceorge Allen, Dcando de 
fora de sua reeleição ao Senado, por causa de um vídeo que 
o mostrava fazendo um comentário racista. O vídeo foi 
visto massiçamente no You Tube e exibido da Internet aos 
grandes telejornais. Para a disputa presidencial de 2008, os 
vídeos oDciais e não-oDciais, alguns até amadores, já estão 
à disposição na rede.

Revista Intercom – Com todas essas possibilidades, mesmo 
que limitadas às elites, o senhor acha que estamos chegando per-
to daquilo que Enzensberger falava, no !nal dos anos 1960, 
sobre a possibilidade de uma televisão emancipadora? Ou ha-
verá mais uma vez uma apropriação do direito à comunicação 
por parte das empresas do setor?

Joseph Straubhaar – Há uma possibilidade muito 
maior, hoje em dia, para as pessoas fazerem suas mani-
festações políticas, sociais e culturais; e que começam re-
almente a ser vistas por canais como o You Tube, como foi 
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demonstrado pelo sucesso de alguns vídeos políticos feitos 
por amadores na campanha eleitoral americana. Não te-
nho nenhuma dúvida de que as principais empresas gos-
tariam de se apropriar desses canais e direcionar o público 
para seu próprio material. Entretanto, penso que essas em-
presas estão começando se valer desses canais para compe-
tir com as produções amadoras. Os programas comerciais 
têm muita audiência no You Tube, assim como há audiên-
cia para um monte de outras coisas. Há, também, o mate-
rial das emissoras colocado na Internet por terceiros, o que 
já envolve a questão da propriedade intelectual. Já o joost 
parece ser mais direcionado para proDssionais interessados 
em programas comerciais, semelhante ao sistema iTunes 
para baixar programas comprados. Assim, os sistemas se-
rão dominados pelas produções comerciais.

Revista Intercom – Não falando apenas de televisão. 
Quais as tendências atuais da pesquisa em Comunicação nos 
Estados Unidos? O que pode servir de referências para as pes-
quisas realizadas no Brasil?

Joseph Straubhaar – Há uma grande diversidade de 
formatos de pesquisas, nos Estados Unidos, atualmen-
te. As culturais, qualitativas e críticas dos anos 1980 são 
ainda muito visíveis. Alguns departamentos de Comuni-
cação de universidades são quase que inteiramente qua-
litativos e críticos, como são algumas associações, como 
a Society for Cinema and Media Studies. Há uma recente 
e forte tendência de pesquisas sobre televisão, cinema, 
etnograDa das audiências, economia política, jornalismo 
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participativo, jornalismo online, novas mídias e outras 
áreas. Mas há, também, um renascimento das pesquisas 
quantitativas, em parte por que as agências de fomento 
parecem, ainda, preferir, em especial, os estudos quanti-
tativos, principalmente, em áreas como comunicação e 
saúde, que fornecem bases para planejamentos de cam-
panhas de comunicação. As principais associações, como 
a International Communication Association, têm, agora, 
uma diversidade enorme de formatos de pesquisas, de-
pendendo do foco de cada área, como comunicação de 
massa, mídia global e mudanças sociais.

Revista Intercom – Qual a visão que os pesquisadores 
americanos têm da pesquisa em Comunicação no Brasil?

Joseph Straubhaar – Falando honestamente, pouquís-
simos estudos de brasileiros são traduzidos e distribuídos 
em inglês para que se crie alguma impressão mais ampla. 
A pesquisa produzida, no Brasil, continua restrita àqueles 
que leem em português – provavelmente, umas dez a 20 
pessoas. Pesquisas de europeus e asiáticos têm muito mais 
visibilidade, pois já chegam traduzidas.

Revista Intercom – O que fazer para quebrar certos este-
reótipos que existem por parte de brasileiros sobre americanos 
e vice-versa?

Joseph Straubhaar – Os americanos tendem a ver uma 
pequena amostra bem estereotipada da cultura e dos textos 
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vindos do Brasil. É por isso que os brasileiros precisam co-
meçar a apresentar mais suas produções culturais (Dlmes, 
TV e música – comerciais e não-comerciais), suas pesqui-
sas e suas análises em inglês. A maioria do mundo, in-
cluindo o Brasil, vê os Estados Unidos por meio das lentes 
sensacionalistas de Hollywood. Dessa forma, os america-
nos também precisam começar a colocar em circulação a 
diversidade da nossa própria cultura não-comercial, nossas 
análises e pesquisas mais críticas.

Revista Intercom – O que pode ser feito para que haja uma 
maior inter-relação entre os estudos realizados no Brasil e nos 
Estados Unidos?

Joseph Straubhaar – Eu acho que os dois colóquios 
Brasil-EUA que já realizamos, por meio da Intercom, fo-
ram bons, principalmente se podermos dar continuidade a 
eles e aumentar a participação de pesquisadores. A longo 
prazo, seria interessante termos mais pessoas bilíngues, em 
especial aqui, nos Estado Unidos; mas, aí, no Brasil tam-
bém. Talvez, a coisa mais simples que poderíamos fazer a 
curto prazo seria traduzir pesquisas do passado e futuras, 
tanto em português quanto em inglês.
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29. Divina Frau-Meigs: 
Impactos culturais da mídia e 

da tecnologia62 
S+&1( V1#41&1( M+#$1#(

Revista Intercom – Você esteve no Rio, em novembro de 
2007, para o 2º Fórum de Governança na Internet. Como uma 
pesquisadora que se destaca pelos estudos dos impactos culturais 
da mídia e da tecnologia, entre outros assuntos, o que identi!ca 
como relevante para o Brasil em ser sede de um evento como esse?

Divina Frau-Meigs – Podemos considerar que o Brasil 
exerce liderança em termos de diversidade cultural, mí-
dia, governança eletrônica e Tecnologia da Informação e 
da Comunicação. Alguns exemplos que comprovam isso: 
o Brasil foi um dos incentivadores de uma agenda para o 
desenvolvimento no contexto da Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês); deu 

62. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.31 nº1, jan./jun. 2008. p.207-216. Semestral.
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início a um acordo sobre radiodifusão e webcasting no pró-
prio Fórum, que só não foi aceito porque os Estados Uni-
dos incluíram cláusulas preventivas que não poderiam ser 
aceitas. Foi, nesse contexto, que o 2º Fórum de Governança 
na Internet foi realizado, no Brasil, depois do primeiro na 
Grécia (Europa) e antes dos próximos previstos para Nova 
Deli (Ásia) e para Cairo (África). Esse processo de gover-
nança é novo, por isso é importante que seja apresentado 
a países e culturas distintas do mundo ocidental, se real-
mente estivermos interessados em avançar na direção de 
uma ciberecologia, de uma consciência global sobre como 
as tecnologias podem nos ajudar a solucionar problemas 
tanto no ambiente de mídia quanto no mundo real. Tam-
bém é importante que os brasileiros tenham conhecimen-
to desse processo, porque muito do que é discutido sobre a 
Internet não é debatido publicamente. Essa falta de debate 
público é Gagrante, nos países desenvolvidos, onde desde a 
comercialização do telefone (praticamente há um século), 
os cidadãos deixaram de ser consultados sobre os meios de 
comunicação. Esta, portanto, é uma maneira de retomar 
o debate público sobre um bem comum crucial, que pode 
incentivar o desenvolvimento e a diversidade cultural em 
muitos países. Também é uma oportunidade para o Brasil 
desempenhar um papel de liderança regional, uma vez que 
países vizinhos participam do Fórum e se juntam às estra-
tégias regionais.

Revista Intercom – O mundo sem fronteiras como de-
corrência da Internet implica em uma série de outras (novas) 
questões que envolvem custos, segurança, inclusão digital e 
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combate à pornogra!a, para citar alguns exemplos. Com base 
na sua participação ativa nas conferências da Cúpula Mun-
dial para a Sociedade da Informação consegue identi!car temas 
que predominem nesses encontros? E de que maneira diria que 
essas iniciativas estão contribuindo para uma melhor sociedade 
mundial?

Divina Frau-Meigs – O Fórum de Governança na In-
ternet não tem como objetivo tratar de todos os temas da 
Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação. É inte-
ressante notar que a necessidade de uma discussão temáti-
ca surgiu, já no primeiro Fórum, em Atenas. Os principais 
temas abordados dizem respeito à abertura, diversidade 
cultural, segurança e acesso. Alguns resultaram em parce-
rias dinâmicas, que constituem uma nova forma de reunir 
pessoas de origem e formação distintas. É uma variação 
das parcerias com múltiplas participações. As maneiras 
pelas quais podem contribuir para uma sociedade melhor, 
ainda não estão claras, mas é possível imaginar e testar, 
nessa atmosfera, que se assemelha a um laboratório. Pode-
ríamos, por exemplo, desenvolver perspectivas mais pró-
-ativas em relação a alguns assuntos, como a tradução de 
documentos em vários idiomas, via programas de compu-
tador, de forma a promover a diversidade e a inclusão di-
gital. Também, poderíamos incluir princípios dos direitos 
humanos nos programas pioneiros para proteger o acesso 
e promover maior abertura. Novas alternativas para a solu-
ção de problemas podem ser usadas: no encontro do Rio, 
por exemplo, as pessoas que lutam pela proteção infantil se 
encontraram com aqueles que criticam a sua perspectiva, 
que as consideram redutoras das liberdades geradas pela 
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Internet. Essa é a promessa desse novo tipo de negociação 
sobre projetos especíDcos e problemas a serem resolvidos. 
Uma coisa com a qual devemos nos preocupar é a coerên-
cia do conjunto, do todo; e, nesse ponto, precisamos con-
tinuar programáticos. Por exemplo: há uma série de temas 
que lidam direta ou indiretamente com educação, padrões 
abertos, recursos educacionais online em sistemas abertos... 
Há uma costura muito importante que pode levar à verda-
deira alfabetização digital e diversidade cultural. Deveria 
existir uma iniciativa decorrente disso, com foco um muito 
preciso em como renovar a educação e a pesquisa em ter-
mos mundiais, de forma a atingir o que identiDco como 
media@education 2.21, um modo de alfabetização que 
permite à maioria das pessoas se adequarem à promessa 
das redes digitais e, assim, assumirem as capacidades da 
web semântica em direção a uma inteligência global.

Revista Intercom – Como vice-presidente da IAMCR 
(International Association for Media and Communication 
Research), você viaja com frequência para várias regiões, o que 
a coloca em contato com pesquisadores de comunicação de países 
distintos. Com base nesse conhecimento, como identi!caria o 
status atual da pesquisa mundial em comunicação?

Divina Frau-Meigs – O mundo da pesquisa em co-
municação está em um momento de transição. Existe a 
necessidade real de construção de uma pesquisa para o de-
senvolvimento, considerando os enormes e múltiplos dese-
quilíbrios e desigualdades existentes nas sociedades do conhe-
cimento em todo o mundo. Muitas dessas desigualdades estão 
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presentes também na pesquisa, em níveis local e regional. 
Se eu pudesse identiDcar, as principais prioridades seriam 
aquelas nos setores que podem funcionar, mundialmente, 
voltadas para o bem-estar físico e intelectual das pessoas. 
Eu também enfatizaria a pesquisa sobre HIV e comuni-
cação e saúde; o papel da sociedade e da mídia alterna-
tiva; além de todas as políticas e estratégias econômicas 
que podem promover a participação e o entendimento. 
Gostaria, ainda, de ver mais pesquisas sobre as dimensões 
culturais da sociedade de informação, seja sobre diversida-
de cultural, sobre alfabetização midiática, ética e direitos 
humanos. A IAMCR está bem posicionada, no momento, 
para tratar desses temas, porque tem uma grande varieda-
de de pesquisadores antenados a esses assuntos. Isso pode 
ser reGetido na sua própria estrutura dos grupos de tra-
balho e de sessões e pela presença, há décadas, de alguns 
dos seus associados em programas de desenvolvimento, 
especialmente junto à UNESCO (no Programa Interna-
cional de Comunicação para o Desenvolvimento – IPDC 
e no Programa Informação para Todos – IFAP). O De-
partamento de Informação e Comunicação da UNESCO 
pediu, recentemente, à IAMCR para ajudar no esboço de 
uma agenda de estratégia de pesquisa para os próximos 
quatro anos. É o reconhecimento de que a pesquisa é ne-
cessária para descobrir e desenhar as políticas para o nosso 
campo, da mesma forma como está se tornando relevan-
te para a chamada economia do conhecimento. Por todas 
essas razões, acredito que existe um papel fundamental a 
ser desempenhado pelos pesquisadores nos próximos anos 
– não apenas como construtores de conhecimento, mas, 
também, como especialistas e ativistas. Essa é a razão pela 
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qual invisto tanto do meu tempo na IAMCR, porque a 
identiDco como a única Organização Não-Governamental 
com status global que pode ajudar a promover essa visão. 
Temos um papel a desempenhar na promoção do enten-
dimento mútuo e de soluções sustentáveis em um mundo, 
onde a agenda ambiental e informacional deve estar em 
harmonia para garantir a ecodiversidade no nosso planeta. 

Revista Intercom – Os pesquisadores estão estudando as 
mudanças tecnológicas e culturais provocadas pelos novos meios 
de comunicação? Existem diferenças de abordagem dependen-
do das origens culturais do pesquisador (ou seja: os interesses de 
pesquisa variam a cada país ou há pontos comuns, independen-
te de países)?

Divina Frau-Meigs – A diferença nas abordagens é o 
que me fascina e o que dá gás para o meu interesse na aná-
lise do campo internacional. Existe uma tradição anglo-
-saxônica muito forte em relação à pesquisa pragmática e 
empírica, presente em muitos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Isso produz, em vários sentidos, uma 
base comum para as experimentações no campo. Outras 
tradições se mantêm, porém, como a abordagem semiótica 
dos textos midiáticos, que é forte na Europa e na América 
Latina. Da mesma forma, é consistente a perspectiva da 
economia política compartilhada tanto pela Europa como 
pelas Américas e que, agora, expande-se para a Ásia, para 
mencionar apenas algumas tradições. Os novos meios es-
tão revitalizando alguns caminhos menos explorados, com 
novas propostas surgindo da etnograDa, da antropologia e 
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das ciências cognitivas, voltadas para a análise das implica-
ções sociais das mudanças digitais, tendo como base a pro-
posta de construção de redes sociais de conhecimento e de 
estudos de comportamento dos usuários. O perigo atual é 
que a atenção exagerada aos novos meios coloque em risco 
os meios antigos, ainda que estes continuem fortes na pro-
moção de conhecimento e entretenimento. É imperativo 
considerar sempre que, apesar da convergência digital, as 
funções dos meios (antigos e novos) permanecem e preci-
sam ser monitoradas cuidadosamente.

Revista Intercom – Você também trabalha com o tema 
“gate-keepers digitais”. O que é e como funciona? 

Divina Frau-Meigs – Quando você se interessa, como 
eu, pelas dimensões culturais da sociedade do conhecimen-
to (preDro essa designação em vez de sociedade da infor-
mação), é preciso desenvolver uma estrutura para a difusão 
e a mudança de consciência via meios de comunicação. Na 
minha pesquisa, tento adaptar alguns pensamentos da área 
de cognição ambiental ao modelo de transmissão de ideias 
e de redes neurais, ou seja: tento aplicar a teoria da mente 
à noção de gate-keeping e de Dltros aos atores envolvidos 
no processo. Com isso, tento estabelecer paralelos entre 
a reprodução social de cultura e a reprodução biológica 
dos neurônios. Tento, também, adicionar o paradigma da 
comunicação nessa equação, com a ideia de que a mídia 
da era digital mimetiza esses mecanismos na reprodução 
de dados: os meios são construídos como externalizações 
de redes neurais que, por sua vez, são internalizadas pelo 
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nosso cérebro, o que faz com que a nossa mente esteja em 
constante processo de coevolução com o ambiente em que 
vivemos. Processamento de informação, monitoração do 
ambiente e solução de problemas são as três ideias bási-
cas da cognição ambiental, que podem ser analisadas de 
maneira pertinente, se considerarmos os gate-keepers como 
mecanismos de busca. Eles evoluíram na Internet como 
uma ferramenta orgânica que dá sentido ao caos dos sites 
acessíveis na web. Gradativamente, ganharam soDsticação 
e o seu controle de acesso ao conteúdo digital causou algu-
mas preocupações entre consumidores, ativistas, associa-
ções familiares e governos. Temas como proteção ao con-
sumidor, conteúdo nocivo, liberdade de expressão e acesso 
ao conhecimento surgiram para questionar a sua funcio-
nalidade atual. O importante é que represente um tipo de 
atalho mais para a diversão do que para o levantamento 
sistemático de informações. O processo de gate-keeping 
segue uma lógica econômica focada mais em publicidade 
do que na construção do conhecimento. Precisa ser mo-
nitorado cuidadosamente e medido, criteriosamente, para 
dar maior poder aos usuários e de forma a permitir o seu 
bem-estar na sociedade da informação. Quando conside-
ramos os atores envolvidos, três tipos de entidades estão 
presentes no processo de busca e gate-keeping na Internet: 
o serviço público (governos e bibliotecários); a indústria 
(provedores de busca e provedores de serviços de informa-
ção); e a sociedade civil (em especial pais e especialistas). 
Cada um defende o seu propósito. Atualmente, o espaço 
cibernético dos mecanismos de busca é mais contíguo do 
que contínuo: os setores público, privado e cívico seguem 
seus próprios caminhos. Isso conDrma a importância do 
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reconhecimento da complementaridade na busca de infor-
mação: a noção de competição comercial e não-comercial 
pode surgir em meio aos esforços de cada um em promo-
ver a credibilidade na Internet. Todas essas questões tam-
bém indicam que as entidades de serviços públicos e cívi-
cos têm um papel a desempenhar como observadoras dos 
gate-keepers, uma vez que obrigações e reciprocidades com 
os cidadãos também são necessárias. O mais importante 
a se levar em consideração é a natureza transformadora 
de uso, inquestionável, para o estabelecimento de políticas 
especíDcas. Usos comerciais e não-comerciais são essen-
ciais: complementam-se, mais do que competem. O reco-
nhecimento desses rivais que se beneDciam, mutuamente, 
também é fundamental, porque os benefícios podem ser 
distintos. É o caso do desenvolvimento do software livre 
no modelo de código fonte aberto: indica a necessidade de 
melhor deDnição dos bens e serviços com os quais intera-
gimos no processo de busca. Também, levanta a questão 
de como associá-los com um entendimento progressivo de 
políticas e de responsabilidade corporativa, além de au-
mentar a conDança no mercado... 

Revista Intercom – Sobre alfabetização digital: como 
você classi!ca a situação mundial, hoje, em relação a esse tema? 

Divina Frau-Meigs – Entendo que a alfabetização 
digital – que identiDco como media@education 2.21 – é 
uma prioridade e inclui todos os tipos de meios de co-
municação, de um texto acadêmico à web semântica. Re-
centemente, organizei, em Paris, uma conferência mundial 
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para celebrar os 25 anos da Declaração Grünwald sobre 
alfabetização para os meios (UNESCO, 1982). A proposta 
foi avaliar a situação atual. Todos os participantes enfati-
zaram a necessidade de uma análise crítica da informação, 
independente do sistema (imagem, som, texto) e do veícu-
lo utilizado para divulgação/distribuição. Nos últimos 25 
anos, inúmeras e ricas experiências foram desenvolvidas 
tanto dentro quanto fora das escolas. Trabalhos empíricos 
e teóricos organizaram um campo bem deDnido de pes-
quisa em todas as regiões do mundo. As experiências da 
Argentina e do Brasil são particularmente estimulantes, 
com base em um espírito de comunicação social e com 
uma visão de democracia sustentável. Mas, parece que, em 
termos globais, existe uma diDculdade em avançar para a 
fase de políticas especíDcas sobre educação para os meios, 
o que daria tanto legitimidade quanto eDciência ao cam-
po. Por isso, é fundamental uma mobilização internacional 
para expandir a educação para os meios, que é uma das 
maneiras de estimular a cidadania. Atualmente, tento in-
centivar, junto à Comissão Europeia sobre Meios e Socie-
dade da Informação, a inclusão dos direitos humanos na 
educação para os meios (direito de liberdade de expressão, 
direito à integridade pessoal, direito à privacidade...). Isso 
constituiria uma nova visão para o século XXI em relação à 
educação como um todo. Também faria com que a educa-
ção para os meios fosse coerente com acordos internacio-
nais, como aqueles citados na Cúpula Mundial para a So-
ciedade da Informação, alinhados com os Objetivos para o 
Desenvolvimento do Milênio (que trata da erradicação da 
pobreza e do analfabetismo). Os participantes da reunião, 
em Paris, chegaram a 12 recomendações identiDcadas na 
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“Agenda de Paris” sobre educação para os meios. Entre ou-
tros pontos, as recomendações sugerem: programas inclu-
sivos de educação para os meios, em todos os níveis de en-
sino; treinamento de professores e maior consciência dos 
Dnanciadores na esfera social; pesquisa e disseminação do 
conhecimento em redes; e ações de cooperação internacio-
nal. É essencial que políticos com capacidade de decisão 
tenham consciência do assunto e se mobilizem tanto 
em nível nacional como internacional. Uma iniciativa 
interessante aconteceu no Fórum para a Governança 
na Internet, no Rio, com a criação de uma aliança di-
nâmica sobre educação digital aberta – que não é para 
ser equiparada à alfabetização digital, mas trabalha na 
mesma direção. Essa aliança está trabalhando, agora, 
em uma proposta do que pode ser considerada exce-
ção no que se refere à propriedade intelectual na área 
de educação. Esse trabalho é decorrência de uma das 
propostas que o grupo de trabalho sobre educação (que 
coordenei durante a Cúpula Mundial para a Socieda-
de da Informação) destacou como um dado essencial 
para o acesso livre e aberto à educação. Espero que essa 
proposta avance na próxima reunião do Fórum para a 
Governança na Internet, marcado para dezembro de 
2008, em Nova Déli.

Revista Intercom – Como integrante da comissão que or-
ganizou a Conferência de 2007 da IAMCR, em Paris, o que 
identi!ca como as contribuições acadêmicas mais relevantes da 
América Latina? 
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Divina Frau-Meigs – A América Latina tem uma só-
lida tradição em comunicação social. Mostra essa força 
nas áreas de economia política, políticas de comunicação 
e análise semiótica de fenômenos midiáticos. Essa produ-
ção é, ainda, mais visível com a inclusão de atores como a 
sociedade civil e os meios de comunicação comunitários 
no ambiente da globalização. Vários artigos cientíDcos fo-
ram apresentados, em Paris, sobre a Cúpula Mundial para 
a Sociedade da Informação e Governança, na perspecti-
va dos atores sociais. Eu mesma estou desenvolvendo um 
projeto que abrange desde a Nova Ordem de Informação 
e de Comunicação até a Cúpula Mundial para a Sociedade 
da Informação, com foco na liderança desempenhada pela 
América Latina nos dois processos, o que revela o alto ní-
vel de participação de intelectuais e pesquisadores latino-
-americanos. Outra contribuição da América Latina, em 
especial de pesquisadores brasileiros, tem sido ajudar a 
democratizar a IAMCR, conectando-a com associações 
regionais. O tesoureiro Cesar Bolaño tem sido importante 
nas parcerias entre a ALAIC (Associação Latino-Ame-
ricana de Investigadores da Comunicação) e a IAMCR 
e está tentando trazer, também, colegas da ULEPICC 
(União Latina de Economia Política da Informação, da 
Comunicação e da Cultura) e do IBERCOM (Institu-
to Iberoamericano de Comunicação) para ajudar numa 
maior visibilidade internacional da pesquisa e do pensa-
mento latino-americano. Outros colegas também estão 
contribuindo para isso em nível nacional, como Aimée 
Vega Montiel, que tem sido bastante ativa na aproximação 
entre a AMIC (Associação Mexicana de Investigadores da 
Comunicação) e a IAMCR, em especial com pesquisas re-
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lativas a gêneros. Todas essas iniciativas foram destacadas 
na mesa de encerramento da conferência da IAMCR, em 
Paris, que tratou do futuro da pesquisa na área. Em termos 
gerais, espera-se uma grande contribuição acadêmica da 
América Latina no futuro. 
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30. Mawell McCombs: Teoria do 
Agendamento, 35 anos depois63 

J+%9 A@+&%+ .( S12<( J;&1+#,
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Revista Intercom – A Teoria do Agenciamento, formulada 
pelo senhor e por Donald Shaw, no início dos anos 1970, com-
pleta 35 anos. Nesse período, ela teve impactos signi!cativos 
na pesquisa em Comunicação. Quais foram as origens e mo-
tivações para sua construção teórica, e como podemos de!nir o 
agendamento na mídia e nas notícias?

Maxwell McCombs – Iniciando pela deDnição bási-
ca do Agendasetting, os elementos das notícias, frequente-
mente, tornam-se proeminentes na mente do púbico. As 
notícias advindas da mídia tornam-se de grande interesse 
para o público. As origens da teoria remontam a Walter 
Lippmann, no seu livro Opinião Pública, de 1922. Lipp-
mann começa seu clássico livro com o estudo intitulado 

63. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.31 nº2, jul./dez. 2008. p.205221. Semestral.
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“O mundo lá fora e as imagens em nossas cabeças”. Sua 
tese é a de que a mídia é a ponte até nossas mentes em ter-
mos de informação. Porém, os anos mais recentes têm se 
transformado em algo diferente daquilo que ele descreveu. 
Em 1968, Shaw e eu resolvemos testar aquilo que Lipp-
mann tinha escrito. Os estudos mais remotos avaliavam a 
inGuência da mídia nas atitudes e na opinião pública. Mas, 
na maioria das vezes, encontrava pouca inGuência das no-
tícias. Então, decidi que investigaria, ao invés disso, nos 
efeitos cognitivos. O primeiro teste empírico dessa teoria 
foi levado a cabo durante a eleição presidencial de 1968, 
em Chapell HilI, onde Dca a Universidade da Carolina do 
Norte. A teoria é uma metáfora que utiliza a ideia sim-
bólica de agenda. E se preocupa com a agenda dos meios 
de notícia e a agenda da sociedade, e como são coloca-
das as notícias em termos de ideias e opiniões que tentam 
persuadir o público. Se você guardar os exemplares do seu 
jornal preferido, durante duas ou três semanas, e em uma 
tarde passar pelas primeiras páginas, você terá uma noção 
da agenda que aquele jornal teve ao longo desse tempo. 
Alguns assuntos estarão nas capas desse jornal por muitas 
e muitas vezes. Evidentemente, muitos assuntos nem esta-
rão lá. Agenda é simplesmente a questão da cobertura da 
notícia. Quando Donald Shaw e eu Dzemos esse estudo, 
havia uma questão muito interessante colocada pelo Ins-
tituto Gallup, e a pergunta era: qual o principal problema 
que as pessoas enfrentam, atualmente, nesse país? Eviden-
temente, era uma pergunta aberta e as pessoas poderiam 
dar a resposta que quisessem. É essa, provavelmente, ainda 
é a pergunta mais frequente usada pelo Instituto Gallup 
que mede o nível de agenda pública não apenas nos EUA, 
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mas em países ao redor do mundo. Aquilo que identiDca-
mos em Chapell Hill, que foi o ranking de informações 
importantes classiDcadas pela mídia, correspondeu qua-
se perfeitamente àquilo que foi dito pela agenda pública 
como sendo os assuntos mais importantes.

Revista Intercom – A partir das similaridades existentes 
entre a Agenda pública e a Agenda da Mídia, quais são os efei-
tos mais evidentes que podem ser percebidos no agendamento?

Maxwell McCombs – Podemos indicar que são as con-
dições contingenciais para os efeitos, os atributos do agen-
damento. Ou seja, aquilo que a agenda midiática informa 
termina inGuenciando a agenda pública. Mais uma vez, per-
cebemos o padrão utilizado pela pesquisa Gallup. Primeiro, o 
estudo buscou a questão dos direitos civis, nos EUA, sendo 
feito durante as eleições e, depois, nos períodos sem eleição. 
Durante a observação feita, ao longo de 25 anos, a ideia é que 
as notícias da mídia iam para cima e para baixo, assim como as 
respostas da pesquisa Gallup. O mesmo efeito foi encontrado 
em diversas outras pesquisas feitas ao redor do mundo. Mes-
mo em um estudo feito, por exemplo, em Taiwan, onde, ob-
viamente, estamos lidando com uma cultura completamente 
diferente da ocidental, bem como um processo político muito 
diferente, nós identiDcamos o mesmo tipo de efeito. Como, 
também, as mesmas respostas foram encontradas na Coréia, 
Japão, Hong Kong e em outros países do Leste Asiático. Em 
anos mais recentes, há estudos semelhantes, na América do 
Sul, particularmente, no Brasil, no Chile e na Argentina. Essa 
teoria parece apontar os mesmos efeitos em muitos países.
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Revista Intercom – Se podemos perceber a manutenção do 
efeito de agendamento em diferentes países com cenários cultu-
rais e políticos diversi!cados, quais seriam as condições contin-
genciais que mantém a manifestação do agendamento e os seus 
efeitos de modo razoavelmente homogêneo?

Maxwell McCombs – Isso ocorre no que chamo de 
necessidade de orientação. A ideia do princípio psicológi-
co da necessidade de orientação é quando as pessoas estão 
com a notícia e têm necessidade natural de informação. 
Por exemplo, talvez, a primeira vez em que você veio a 
este campus, você tenha sentido a necessidade de orienta-
ção. Nós todos pensamos: como eu posso me matricular? 
E nas eleições, as pessoas também têm essa necessidade 
de orientação naquilo que diz respeito aos candidatos e, 
talvez, maior necessidade de orientação sobre os assuntos 
relacionados às eleições. A ideia da necessidade de orien-
tação consiste em dois componentes: o primeiro é a rele-
vância e o segundo a certeza. Se a pessoa não considera um 
tópico relevante, obviamente, ela não precisará de orien-
tação. Então, em relação a muitos tópicos, nas notícias, as 
pessoas não as consideram particularmente interessantes, 
porque não têm necessidade por orientação, prestando, as-
sim, pouca atenção a essa notícia.

Se, no entanto, o tópico é relevante, então, nós precisa-
mos nos questionar. Assim, a quantidade de informações 
que essa pessoa já tem a respeito do assunto é relevante 
e já se sabe bastante a seu respeito. Então, a necessidade 
de orientação é o melhor termômetro, mas se o tópico é 
relevante e você pouco sabe a seu respeito, a necessida-
de por orientação é muito grande. Então, podemos pensar 
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em diferentes níveis de necessidade de orientação, indo de 
muito pequeno e inexistente, ao moderado, depende mui-
to. Quanto maior a necessidade de orientação, mais forte 
é o efeito do Agenda-setting. O efeito do agendamento 
não diz respeito simplesmente à exposição. Porém, dife-
rentes pessoas com o mesmo nível de exposição podem 
demonstrar efeitos muito diferentes, dependendo do seu 
nível de necessidade de orientação. Há outras questões 
contingenciais; mas, certamente, essas são as duas mais 
signiDcativas, que é a descrição da necessidade de orienta-
ção do indivíduo e a organização que detém a mídia. Mas, 
nós podemos citar, também, um outro efeito contingen-
cial que varia de país para país. E a relativa inGuência dos 
jornais e da televisão.

Revista Intercom – Há diferenças signi!cativas no agen-
damento proporcionado pelos meios impressos e pela televisão?

Maxwell McCombs – Sim. Nos EUA, na maior par-
te dos exemplos, às vezes, não há diferença, pois os jor-
nais impressos têm um impacto mais forte. Isso é mais 
nítido em muitos outros países, especialmente em países, 
nos quais a TV está sob inGuência governamental ou do 
partido político dominante. Em um de nossos estudos em 
Taiwan, por exemplo, encontramos efeitos muito fortes 
do agendamento, mas nenhum efeito no que toca à TV. 
Porque a TV, naquela época, em Taiwan estava completa-
mente sob controle governamental. E os eleitores estavam 
muito conscientes desse processo midiático.
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Revista Intercom – Levando em consideração a importân-
cia que a TV tem, no Brasil, como abordar da melhor forma a 
vertente televisiva da hipótese do Agenda-Setting, a chamada 
SpotLight?

Maxwell McCombs – Em países onde a televisão é 
muito forte, os estudos devem enfatizar essa mídia. Há 
uma grande variação das pesquisas ao redor do mundo. Há, 
provavelmente, mais estudos envolvendo jornais impressos 
do que TV, porque é mais fácil contabilizar e analisar jor-
nais impressos, mas isso não signiDca que TV seja menos 
importante. Porém, certamente, requer mais investimento 
de tempo. Isso é visível quando analisamos o segundo nível 
do agenda-setting, a agenda de atributos. Mas, idealmente, 
seria bom que estudássemos todos os tipos de agenda que 
chegam ao público. Mas, certamente, há dois atalhos para 
isso. O primeiro que encontramos, na maioria dos países, 
mas não tenho a menor ideia se isso é verdade, no Brasil, 
em diferentes países, as agendas dos diferentes veículos 
são muito semelhantes. Se voltarmos ao estudo original de 
Chappel HilI, no qual observamos os jornais locais, jornais 
e televisão nacionais e revistas, identiDcamos assuntos nas 
agendas e percebemos que eles eram muito semelhantes. 
Mas, para representar o nível inteiro de mídias, isso, real-
mente, torna-se importante, por exemplo, para comparar 
a agenda televisiva e a agenda de mídia impressa, porque, 
aDnal, isso se torna uma questão empírica, se elas são, de 
fato, similares ou não. Então, esse é o primeiro atalho pos-
sível. Você não precisa checar, medir todas as agendas, mas 
você pode ter um pouco dessa visão. O segundo atalho 
possível é checarmos o layout do jornal ou a quantidade 
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de tempo destinado na mídia televisiva, que não é, neces-
sariamente, que vai ligar tempo e espaço. O que parece, 
realmente, importante é se o tópico é mencionado ou não, 
e não os links com a história. O mesmo é verdade para os 
atributos da informação, os principais atributos que eles 
mencionam ou não. Então, você não precisa checar se há 
diferença; mas, geralmente, há experiências, ao redor do 
mundo, as experiências menores não fazem nenhuma di-
ferença. Então, o principal permanece o mesmo.

Revista Intercom – O senhor de!ne como elementos do 
agendamento os efeitos e os atributos. Como se articulam os 
atributos no agendamento?

Maxwell McCombs – Para entender as diferenças en-
tre as atribuições do Agenda-setting e seus efeitos, temos 
que ser bem abstratos e teóricos por um momento. Nós 
poderíamos pensar abstratamente no agendamento envol-
vendo uma agenda de objetos. Esses objetos seriam pen-
sados da mesma forma que os psicólogos de ordem social 
falam a respeito de atitudes e comportamentos. A opinião 
que você tem sobre essa questão psicológica, comporta-
mental, poderia ser a mesma atitude que você tem com 
relação a um assunto de ordem pública. No caso da teoria 
do Agenda-setting, a maioria dos estudos é sobre inGuência 
desse objeto; mas, na questão da eleição, os objetos pode-
riam ser os candidatos. Em Relações Públicas, por exem-
plo, essa relação poderia ser entre empresas, companhias. 
Quando falamos em agendamento básico, estamos falando 
da atenção dada pela mídia a determinados assuntos. Mas, 
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quando a mídia fala a respeito de um determinado objeto, 
ela o descreve, de certa forma, a mídia nos fala de alguns 
atributos. Então, não vamos saber apenas dos objetos de 
que a mídia nos fala, mas também podemos medir muito, 
claramente, as características daqueles objetos que estão 
sendo falados. Acho que o melhor exemplo de um atri-
buto de agenda seria a respeito dos candidatos políticos, 
que são as características desses candidatos que a mídia 
nos mostra. E esses atributos serão o padrão daquilo que é 
falado sobre os candidatos. Isso pode ser sua biograDa, seu 
passado, características pessoais. Então, para medir os atri-
butos da agenda midiática, podemos, mais uma vez, usar a 
análise de conteúdo e, para medir, o conteúdo da agenda 
pública, podemos, mais uma vez, utilizar perguntas abertas 
nas mesmas pesquisas que medem a atenção com relação a 
determinados assuntos. A análise dessa agenda é a mesma 
para o efeito do agendamento básico. Nós pudemos com-
parar o ranking desses atributos na agenda midiática e na 
agenda pública; e, a partir dos efeitos do agendamento, en-
contramos estritas correlações entre as agendas. Também, 
encontramos correlações profundas entre as agendas de 
atribuição. Existe uma relação entre as agendas de atribui-
ção e a questão do enquadramento (framing). Em muitas 
instâncias, elas são idênticas, porque há muitas deDnições 
de enquadramento. Em outras instâncias, não há relação 
de forma alguma. Em outras palavras, isso depende da de-
Dnição de moldura.

Revista Intercom – E os outros dois estágios do Agenda-
-Setting?
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Maxwell McCombs – Pois bem, olhamos para três 
aspectos do Agenda-Setting, e como se desenvolveram ao 
longo dos anos. Agora, olharemos para o quarto e quin-
to estágios. Primeiro, nós podemos perceber de onde a 
agenda da mídia vem e, claro, há diversas inGuências que 
formam essa agenda midiática. Normalmente, eu uso ou-
tras metáforas para descrever isso. Você pode ter uma te-
oria muito complicada a esse nível, com muitas camadas 
da cebola. Citarei apenas três camadas. A camada exter-
na seriam as fontes de notícias, que abastecem a mídia de 
informação. Podem ser as agências de relações públicas, 
assessoria de imprensa dos governos ou pessoas entrevis-
tadas pelos jornalistas. Obviamente, elas têm inGuência 
sobre a mídia porque fornecem muitas das informações 
utilizadas. A segunda camada são as próprias notícias da 
mídia. Normalmente, os jornalistas conversam muito en-
tre si mesmos. Então, a segunda camada de inGuência, na 
teoria do agendamento, é chamada de agendamento entre 
diferentes meios de comunicação. Exemplos: em muitos 
países, organizações dominantes terminam por ter grande 
inGuência sobre os tópicos da mídia local. Nos EUA, há 
um interessante conjunto de estudos de que determina-
das notícias da Associated Press inGuenciam jornais locais, 
muito embora eles utilizem essa agência em média 20%. 
Então, eles usam uma quantidade muito pequena de ma-
terial, mas acabam por montar a agenda de outros veículos 
menores. Nos EUA, o melhor exemplo é o Ee New York 
Times. Os assuntos enfatizados por ele tendem a ser os 
assuntos também enfatizados por outras organizações no-
ticiosas. Não apenas outros jornais, mas também emissoras 
de TV. Essa inGuência é tão institucionalizada que todas 
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as tardes a Associated Press envia mensagens aos seus as-
sociados com a seguinte chamada: “Essas são as matérias 
que estarão na capa do #e New York Times de manhã”. E a 
maioria dos jornais seguem esse exemplo. Essa inGuência 
é especialmente forte, quando o prestige paper introduz um 
novo assunto na sua agenda. E o agendamento intermi-
diático: um veículo inGuenciando outros veículos. De um 
ponto de vista teórico, é o mesmo tipo de inGuência que 
ocorre entre a mídia e o público. Isso vem se tornando 
um assunto muito promissor em termos de agendamento. 
Finalmente, a terceira camada da cebola são basicamente 
os efeitos do Agenda-setting e os efeitos de agendamento 
de atributos sobre o público, e, particularmente, sobre suas 
opiniões. De forma crescente, os estudos vêm encontran-
do pontos de intersecção entre os efeitos e os atributos. 
Se você diz o que seu amigo acha a respeito de nosso pre-
sidente George Bush, eu tenho uma excelente ideia de 
qual é a sua opinião sobre Bush. Não precisa ter a sua 
assinatura. Esse estudo tem se voltado para os períodos 
mais remotos de pesquisa em Comunicação: as inGuên-
cias dos meios de comunicação nas atitudes e opiniões 
públicas, mas buscando isso de uma forma muito mais 
detalhada e indicando em quais circunstâncias nós pode-
mos encontrá-las.

Revista Intercom – Podemos dizer, então, que o agenda-
mento se dá de modo processual, de modo interdependente entre 
os seus próprios efeitos e atributos e a mídia em geral, podendo 
gerar níveis diferentes ou hierarquias de agendamento?
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Maxwell McCombs – Uma forma de pensar sobre essa 
sequência de efeitos que podem terminar por inGuenciar 
atitudes e opiniões diz respeito à hierarquia de efeitos que 
começa, geralmente, pela atenção; e é basicamente esse 
efeito de atenção que o agendamento representa. Então, 
voltamos para aquela primeira deDnição de que elemen-
tos importantes na mídia, frequentemente, tornam-se 
proeminentes entre o público. Quais são esses elementos 
– eles podem ser objetos, assuntos públicos, candidatos 
políticos. Esses elementos também podem ser atributos, 
atributos desses objetos, e o efeito combinado disso in-
Guencia comportamentos, atitudes. Na Europa, a teoria do 
agendamento vem sendo estudada para entender imagens 
de empresas. E, em algumas dessas pesquisas, existe uma 
relação direta com o comportamento que é a cobertura de 
notícias sobre tais empresas, que não apenas produz efeitos 
de imagem, mas também afeta os preços de suas ações. 
Concluindo, o único limite para a aplicação da teoria é 
a sua imaginação e a criatividade. Há muitas agendas na 
sociedade contemporânea.

Revista Intercom – O senhor mencionaria ou destacaria 
algum estudo que considera relevante sobre a participação das 
chamadas mídias pós-massivas, como, por exemplo, as listas de 
discussões e os blogs na Internet? E como isso gera o agendamen-
to entre meios e também no agendamento das grandes mídias?

Maxwell McCombs – Estudos atuais são voltados 
sobre em que espaço os blogs podem estar inseridos. Uma 
pesquisa, atualmente desenvolvida na Universidade do Texas, 



7?7

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

está fazendo a relação entre os principais blogs políticos e 
os principais jornais. A evidência parece muito clara que 
o primeiro nível de Agenda-setting, o nível de atenção, os 
jornais impressos inGuenciam os blogs e estes tendem a fa-
lar sobre o que foi divulgado nos jornais naquele dia. A 
evidência é menos clara ou, ainda, se está fazendo a análise 
a respeito da agenda de atributos, que é o fato de os blogs 
serem bem-sucedidos, ao trazerem novos tópicos dos as-
suntos. De tempos em tempos, essa perspectiva vem sendo 
introduzida, novos elementos surgem e essas evidências 
vão sendo melhor trabalhadas. Outro aspecto sobre os blo-
gs é naturalmente a relação dos blogs e o público em geral. 
O desaDo maior está em responder: O que é um blog? Re-
almente, é uma questão interessante: é algo jornalístico e 
de ativismo político? Quem são os proprietários dos blogs? 
Dada a enorme quantidade de blogs existentes, é muito de-
saDador para os pesquisadores identiDcar quais deles são 
inGuenciadores.

Revista Intercom – Qual o efeito da agenda do público, ou 
da cultura popular, sobre a agenda da mídia? O senhor consi-
dera que não há agenda do público ou da cultura popular sem 
as mídias? Há formas de comunicação alternativas que fazem 
as informações circularem entre os públicos?

Maxwell McCombs – Na era eletrônica em que vive-
mos, a mídia deDne claramente os distribuidores primários 
das notícias. Há muitos estudos sobre conversas que iden-
tiDcam que aquilo que as pessoas falam a respeito são as 
coisas que vêm das notícias. Eles tendem a conversar sobre 
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aquilo que a imprensa apresenta. Outra área para a ques-
tão da cultura popular que poderia ser examinada é a área 
do entretenimento e da música popular. Não há muitos 
estudos, nessa área, sobre agendamento. Então, essa pode-
ria se tornar uma área bem interessante, particularmente, 
a difusão da música popular, a ressurreição da música mais 
antiga. E, claro, uma forma de medir essa agenda pública 
referente à música é examinar o que as pessoas têm nos seus 
IPods. Ali, temos uma agenda musical, podemos observar o 
que inGuencia essa agenda musical. Então, toda a área de 
cultura popular é uma oportunidade muito rica de estudos.

Revista Intercom – Se, como o senhor disse, o limite da teoria 
seria nossa imaginação, existindo limites, quais seriam aqueles 
relacionados à aplicação dessa teoria na Internet e nas novas mí-
dias, como o uso do telefone celular para comunicação de massa?

Maxwell McCombs – O único limite real para as novas 
tecnologias é a habilidade de medir essas agendas, pági-
na por página. Até mesmo a TV tradicional é mais difí-
cil. Talvez, se você entra na questão da mídia individual, 
como o que as pessoas têm nos seus IPods ou que tipos de 
arquivos eles têm, ou sobre o que eles conversam ao telefo-
ne, torna-se difícil ter medidas mais precisas. Para os que 
são interessados nesse tipo de pesquisa, deixe-me falar de 
um método para não utilizar: não peçam às pessoas para 
listarem sobre o que falam; eles não lembram muito bem 
ou podem Dcar sem graça de falar. Há uma técnica mais 
antiga que pode, parcialmente, funcionar: uma vez que 
muitas conversas, ao celular, acontecem em público, você 
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pode olhar para as pessoas, tentar segui-las. Há estudos 
bem antigos sobre a opinião pública baseados em ouvir as 
conversas de outras pessoas em lugares públicos. Nada de 
ilegal. Muitos anos atrás, quando eu estava em uma uni-
versidade, em Nova York, Dzemos um estudo em duas par-
tes sobre agendamento. A primeira, o tipo de estudo sobre 
o qual conversamos, aqui, e a segunda parte envolvia ouvir 
outras pessoas. Os calouros tinham de morar em dormi-
tórios e comer em um refeitório comum a todos. Então, 
meus estudantes tinham o privilégio de comer ali, durante 
a semana e, claro que encontramos uma proporção muito 
maior daquilo de que as pessoas estavam falando; mas era 
relevante publicar. Mas, os assuntos que eram conversados, 
também, reGetiam a inGuência do agendamento da mídia. 
Então, eu acredito que vocês vão encontrar os mesmos re-
sultados se forem estudar o que as pessoas conversam ao 
telefone, algo bem trivial; mas, seria interessante observar 
o padrão daquilo que comentam. As conversas mais sé-
rias reGetem o que a mídia também aborda? Ou mesmo as 
fontes que são reGetidas nesse processo.

Revista Intercom – Há três anos, foi desenvolvido um estu-
do no PPGCOM-UFPE a respeito da in"uência das assessorias 
de imprensa locais sobre os dois maiores jornais pernambucanos. 
Nesse estudo de caso, chegou-se a um percentual de que 60% das 
notícias publicadas vinham diretamente das assessorias sem 
qualquer ingerência dos repórteres ou editores – praticamente, 
uma cópia. Nesse caso, à luz da teoria do agenda-setting, quem 
agendou quem? As assessorias agendaram a mídia, que agen-
daram o público, ou foi um agendamento direto via assessorias?
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Maxwell McCombs – Essa é uma boa pergunta, por-
que seria o ponto-chave daquilo que as fontes produzem e 
o que público recebe. E a decisão do jornalista sobre o que 
vai passar ou não, como notícia nos jornais, e a atenção que 
será dada a isso no Dnal. Alguém esperaria, idealmente, que 
a notícia fosse 100% reGexo da fonte, mas as decisões jor-
nalísticas determinam as histórias das notícias e onde essas 
notícias vão estar elencadas no ranking da agenda. A maio-
ria dos veículos de notícia ignora os assuntos principais, 
mas pode se perguntar aquilo que está na primeira página 
ou na décima página. Então, onde a notícia está é que vai, 
de fato, determinar a sua relevância, que é a inGuência crí-
tica da mídia. Isso, obviamente, é inevitável, porque jornais 
têm espaço limitado e as emissoras de TV e rádios têm o 
tempo limitado. Com a Internet, nós vencemos um pouco 
esses obstáculos; mas, mesmo lá, apenas algumas informa-
ções podem estar na home, na página principal. Mas, se 
você não sabe que está lá, talvez você jamais leia. Então, eu 
acho que o ponto crítico a respeito de quem monta a agen-
da é analisar onde a mídia pode se encaixar nesse Guxo de 
informações para o público.

Revista Intercom – Qual a diferença entre a teoria do agen-
damento e o plano de governo de um candidato pautado nas 
principais necessidades detectadas pelos institutos de pesquisa?

Maxwell McCombs – As agendas dos candidatos, evi-
dentemente, podem ser passadas diretamente para o pú-
blico, através da propaganda política; mas, na maioria dos 
cenários políticos, é considerado mais eDciente se a agenda 
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do candidato alcançar o público por meio dos veículos de 
notícias. Mas, claro, a primeira distinção crítica da agen-
da publicitária é que o político controla, completamente, a 
agenda da propaganda política; mas a agenda do candida-
to Dltrada pela notícia, pela mídia, varia signiDcativamente 
da agenda original do candidato. Aquilo que é enfatiza-
do pelo candidato pode ter menos espaço, ter um papel 
menos importante no meio de comunicação. Então, as 
agendas podem ter os mesmos tópicos, mas que reGetem 
ênfases completamente diferentes. Isso leva aos reGexos 
nos institutos de pesquisa e a maioria das pesquisas indica 
que as agendas dos institutos de pesquisa reGetem mais de 
perto as notícias vindas dos meios de comunicação do que 
as agendas do próprio candidato. Claro que há muitas pes-
quisas pagas pelos candidatos e claro que haverá pesquisas 
que irão enfatizar esses pontos mais importantes para o 
candidato. Nos EUA, a maioria das pesquisas que recebem 
essa atenção é parceria entre institutos de pesquisa e meios 
de comunicação. As pesquisas dos candidatos são encara-
das com algumas suspeitas porque, obviamente, o candida-
to está trazendo sua própria agenda para esse espaço.

Revista Intercom – Tendo a premissa de que a mídia de-
veria estar a serviço de uma agenda pública, não ao contrário, 
nessa teoria o senhor observa que, quanto mais a sociedade civil 
se fortalece, ela consegue inverter essa ordem, ou seja, a agenda 
pública in"uencia a agenda da mídia?

Maxwell McCombs – A diDculdade da relação entre 
público e mídia, evidentemente, é a fraqueza de vínculos 
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e a falta de acesso de muitos membros do público a infor-
mações dos tópicos tratados no dia a dia. Então, deDniti-
vamente, os meios de comunicação precisam causar um 
interesse público, eles precisam fazer isso e ser parte do 
público, correspondendo a esse feedback. Mas, eles podem, 
evidentemente, votar diariamente nas agendas da mídia e 
dizer se é relevante ou irrelevante. Há poucos veículos no-
ticiosos que conseguem fazer, sistematicamente, a aferição 
das respostas. Acredito que aquilo que nós, como jorna-
listas, devemos ter em mente é uma das mais importantes 
questões éticas: que tópico colocamos nessa agenda, por-
que há um espaço limitado na agenda, não apenas o tópico 
que colocamos nela, mas quais aspectos em torno do tó-
pico, que atributos daquele tópico também estão inseridos 
na agenda. A formação da agenda midiática é, muitas ve-
zes, aquilo que você sugere para a conDança pública.

Revista Intercom – Sobre a possibilidade de os meios de 
massa pautarem os demais meios. O senhor deu o exemplo do 
#e New York Times. Como o senhor explica o fato de um meio 
ser capaz de pautar os demais? Qual o seu diferencial?

Maxwell McCombs – O ponto inicial com relação à 
primeira pergunta é que o valor das notícias é o que cons-
titui a notícia e nós podemos, razoavelmente, conversar a 
respeito desses termos. Nós não podemos simplesmente 
construir um programa de computador que diga isso é 
notícia, isso não é. Então, claro, os meios de comunicação 
vão olhar uns para os outros para conDrmar sua visão daquilo 
que é notícia. Esse é o tipo de sistema básico que é operado. 
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Existem jornais locais que assistem às emissoras de TV lo-
cais e vice-versa. Isso acontece nos diversos níveis e, nesse 
contexto, é levada a questão dos líderes como é o caso do 
#e New York Times porque, assim como entre pessoas há 
diferenças de status, também há claras diferenças de status 
entre os veículos de imprensa. Então, um grande jornal na-
cional como o #e New York Times, com centenas de jorna-
listas experientes, vai atrair mais atenção que um pequeno 
jornal local.

Revista Intercom – O senhor leva em consideração a estru-
tura econômica, as relações desse meio com as classes dominantes 
e com a hegemonia?

Maxwell McCombs – O #e New York Times é contro-
lado por uma família, é um jornal independente, não está 
ligado a nenhuma outra grande corporação ou interesse 
econômico. Eles são livres e tendem, de fato, a formular 
sua própria agenda. Certamente, isso não é verdade em 
relação à grande maioria da imprensa dos EUA. Algumas 
delas são aDliadas a grandes corporações e, normalmente, 
isso resulta numa menor qualidade de Jornalismo.

Revista Intercom – E qual a in"uência dos grandes meios 
que promovem o agendamento na sociedade nos meios de comu-
nicação comunitário?

Maxwell McCombs – Com muito poucas exceções, 
a mídia alternativa exerce um papel importante na cena 
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midiática dos EUA. Se falarmos na grande imprensa, a 
alternativa tem uma circulação menor e, geralmente, se-
manal. Então, de tempos em tempos, eles vêm trazendo 
novos tópicos, normalmente exercem um papel secundá-
rio. Primariamente, os jornais diários e, para alguns muito 
interessados na notícia, normalmente, há um jornal por 
cidade, e é muito fácil obter jornais de outras cidades.

Revista Intercom – O que o senhor acha da Teoria da 
Espiral do Silêncio, da professora alemã Elizabeth Noëlle-
-Neumann, que é uma espécie de contraponto ou complemento 
à ideia do agendamento?

Maxwell McCombs – A teoria da professora Noëlle-
-Neumann é uma teoria muito importante de nosso cam-
po e sou privilegiado por conhecê-la por muitos anos. Em-
bora ambas as teorias pareçam muito diferentes, têm, de 
fato, uma ligação em comum, e é no aspecto psicológico. 
Os termos usados nas teorias são muito diferentes, mas 
ambas as teorias versam sobre a sensibilidade das pessoas 
com relação ao ambiente ao redor. Pode-se perceber a li-
gação das duas nessa corrente psicológica. Às vezes, eu uso 
uma metáfora para comparar essas duas teorias, porque as 
pessoas falam que elas parecem muito diferentes. Minha 
metáfora é a do trem: A professora Noëlle-Neumann está 
do lado direito, dizendo o que vê pela janela e eu estou do 
lado esquerdo dizendo o que vejo pela janela, são visões di-
ferentes; mas estamos no mesmo trem. Psicologicamente, 
é o mesmo aspecto.
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Revista Intercom – Sobre a questão da objetividade e im-
parcialidade no discurso jornalístico. De que maneira o discurso 
da objetividade e da imparcialidade, conceitos ainda bem vigen-
tes na mídia, interferem na elaboração dessa agenda midiática?

Maxwell McCombs – A maioria dos jornalistas tem 
o termo objetividade traduzido através de dois aspectos. 
O primeiro é a questão da precisão da informação e o se-
gundo, o equilíbrio na hora de mostrar essa informação. 
Isso ocorre pelo fato de o jornalista assistir um ao outro e 
se um órgão de imprensa decidir ir muito distante desse 
equilíbrio, os outros meios de comunicação não o seguirão. 
Então, é por isso que podemos aDrmar que os jornalistas 
assistem uns aos outros e terminam representando uma 
diversidade de interesses e pontos de vista. Terminam le-
vando a notícia mais para o meio, o equilíbrio.

Revista Intercom – O senhor mencionou a necessidade por 
orientação pela pertinência do assunto e pela quantidade pré-
via do assunto que temos, da necessidade de orientação entrar 
em jogo e, também, da quantidade de tópicos que começam a 
ser articulados pela quantidade de mídias. Essa ampliação da 
quantidade de informação afeta, de alguma maneira, a neces-
sidade de orientação?

Maxwell McCombs – A primeira questão psicológica 
da necessidade por orientação, é que algumas pessoas são 
bem curiosas a respeito do mundo ao seu redor e, algumas 
não têm curiosidade nenhuma. Aquilo que em pesquisas, 
normalmente, chamamos de os não-leitores, não-expectadores 
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e, claro, há muitas variações entre ambos. A curiosidade pelo 
mundo, por um tópico em particular, motiva as pessoas a 
usarem a mídia. No passado, isso levava as pessoas a lerem 
o jornal ou a assistir a notícias na TV. Agora, evidente-
mente, há muitas outras possibilidades. Então, se olhar-
mos para a Internet, há muitos que vão se orientar por 
meio dela, parcialmente; mas você pode ler ou não ler, ir ou 
não às matérias. Por enquanto, você vai assistir ao You Tube, 
ou a algo do tipo. Então, psicologicamente, permanecemos 
na mesma posição, que é aquela que devemos entender o 
que as pessoas consideram relevante ou, por um outro lado, 
as dimensões da relevância, que levam pessoas a diferentes 
fontes de informação.
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31. Manuel Martín Serrano: Teoria 
da comunicação, vida e sociedade64 

Entrevista65  concedida ( G$.$# P(#-1(&$22+

Revista Intercom – Profesor, en su reciente libro “Teoría 
de la comunicación: la comunicación la vida y la sociedad”66 
usted considera que ya es posible construir la teoría y los estu-
dios de la comunicación con criterios cientí!cos. Y en dicha obra 
ofrece la Teoría que resulta de la aplicación de esos criterios. 
¿Cuáles son esos criterios?

64. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.32 nº1, jan./jun. 2009. p.245-257. Semestral.

65. Concedida por e-mail.

66. SERRANO, Manuel Martin.  SERRANO, Manuel Martin. “Teoría de la Comunicación. La comu-
nicación la vida y la sociedad”. Madrid: McGraw-Hill/interamericana 
de España, 2007. Pagina del libro en la editorial e introducción: http://
novella.mhhe.com/sites/ 8448156099/information_center_view0/

http://novella.mhhe.com/sites/
http://novella.mhhe.com/sites/
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Manuel Martín Serrano – En todos los campos del 
saber se considera que la Teoría posee fundamentos cien-
tíDcos cuando se construye de manera que pueda ser veri-
Dcada. Dicho lo cual, cabe aDrmar dos cosas: primero, que 
la comunicación es uno de los (pocos) campos en los que 
resulta posible crear teorías veriDcables y por lo tanto cien-
tíDcas; y segundo, que es ahora – y nunca antes cuando se 
comienza a disponer de los conocimientos que la Teoría de 
la Comunicación necesita para transformarse en cientíDca. 

Revista Intercom – ¿Podría aclarar estas a!rmaciones?

Manuel Martín Serrano – Con mucho gusto. Digo que 
la Teoría de la Comunicación puede ser veriDcable, porque 
la comunicación es un objeto de estudio que evoluciona y 
tiene historia, por lo cual es susceptible de investigación 
empírica. Esta característica de la comunicación permite 
comprobar el acierto o el error de los análisis teóricos. Y 
hago notar que la Teoría de la Comunicación ya puede 
ser veriDcada y por lo tanto transformada en una actividad 
cientíDca, porque las ciencias de la evolución y las ciencias 
históricas están desarrollando metodologías empíricas que 
permiten investigar los orígenes de la comunicación, sus 
formas, transformaciones y aplicaciones. Pero esa posibili-
dad no existía hasta hace pocos años.

Revista Intercom – ¿Cómo se aplican esos criterios cien-
tí!cos para la creación teórica en el campo de la comunicación? 
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Manuel Martín Serrano – De la misma forma que en 
cualquier otro campo. Se requiere que la Teoría de la Co-
municación pueda ser puesta a prueba. Este método de 
hacer teoría se aplica correctamente cuando hace posible 
que se puedan llevar a cabo dos veriDcaciones: la primera, 
para contrastar con la investigación empírica el acierto (o 
error) de las categorías, deDniciones, leyes, que la Teoría 
establece; y la segunda, para comprobar si esa Teoría crea 
(o no) un espacio especíDco del conocimiento donde pue-
de haber ciencias de la comunicación, en el sentido preciso 
del término “ciencia”.

Revista Intercom – ¿Cual es la principal ventaja que 
supone para los estudios de la comunicación, disponer de una 
Teoría de la Comunicación creada con criterios cientí!cos?

Manuel Martín Serrano – La incorporación de la 
Comunicación al espacio teórico de los conocimientos 
veriDcables, le otorga el lugar que le corresponde en la 
conformación actual de los saberes. Ahora la Teoría de 
la Comunicación identiDca un objeto de estudio propio; 
mientras que antes no encontraba ninguno especíDco. 
Deja de ser obra fragmentada, construida con los exceden-
tes de un repertorio variopinto de disciplinas que toman 
en cuenta interacciones comunicativas: desde la Lingüís-
tica a la Economía Política, desde la Estética a la Sociolo-
gía de los Valores. Al encontrarse en su propio espacio del 
conocimiento, las ciencias de la comunicación ya no tie-
nen necesidad de invadir el campo de las otras, ni de verse 
sustituidas por ellas. Al tiempo, las otras disciplinas que se 



7CC

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

encuentran con la comunicación en sus campos de estudio, 
tendrán en donde obtener información válida, porque se 
ha producido siguiendo los procedimientos de las ciencias. 
En resumen: La Teoría de la Comunicación se puede con-
cebir como el trabajo que aporta el criterio especíDco para 
los estudios cientíDcos de los fenómenos comunicativos. 

Revista Intercom – La reconstrucción cientí!ca de los es-
tudios de la comunicación implica que ahora existe una episte-
mología que necesita ser revisada. ¿Es así realmente? 

Manuel Martín Serrano – Así es. La mayoría de los 
textos que explican la naturaleza de la Comunicación se 
fundan en las teorías antropocéntricas del Siglo 19. El 
antropocentrismo es una actitud intelectual que establece 
una separación a priori entre el conocimiento referido a la 
especie humana y a las animales. Dicho corte epistemoló-
gico desapareció durante el Siglo 20 de las ciencias de la 
naturaleza y de la psique, pero mantuvo un último refu-
gio en la Comunicación. Tales supuestos han tenido como 
consecuencia un considerable retraso de la teoría, respecto 
de los conocimientos que ya se tienen sobre los orígenes 
y las funciones de la comunicación humana y de la comu-
nicación animal; y sobre las relaciones y diferencias que 
entre ambas existen. Los planteamientos antropocéntricos 
son incompatibles con la evidencia que se tiene de que el 
objeto de estudio de las ciencias de la comunicación es de 
la Naturaleza y es de la Cultura.
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Revista Intercom – ¿La comunicación humana es parte 
de la Naturaleza o de la Cultura? ¿Cual sería la característica 
que la de!ne? 

Manuel Martín Serrano – En la especie humana la 
Comunicación es de la Naturaleza y es de la Cultura al 
mismo tiempo. La comunicación humana es un compo-
nente de los procesos de humanización que se representan 
primero en escenarios naturales y luego se continúan en 
los escenarios sociales. En consecuencia los estudios de la 
comunicación humana son evolutivos y también sociohis-
tóricos. Tienen que partir de cuando no había ni cultura 
ni sociedad; y solamente concluyen cuando se aclara como 
ha participado la comunicación en las características de los 
humanos (en la antropogénesis) y de sus sociedades (en la 
sociogénesis). Por eso la investigación de los orígenes de 
la comunicación humana se ha constituido una referencia 
necesaria para avanzar en las fronteras del saber.

Revista Intercom – ¿Cuál es la característica que mejor 
de!ne la comunicación humana? ¿Cómo interviene en la apa-
rición de la humanidad?

Manuel Martín Serrano – Entre las características de 
la comunicación humana, una de las que más sorprenden 
es su plasticidad. Funciona con pautas heredadas de la co-
municación animal, que en nuestra especie se reconDguran 
para transformar, transmitir y conservar los conocimientos 
colectivos. La posesión de memoria histórica tiene como 
resultado que los humanos, seamos la única especie, que 



7B=

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

no necesita mutar para adaptarse a las transformaciones 
de su entorno. En “Teoría de la comunicación: la comuni-
cación la vida y la sociedad” muestro que la humanización 
y la transformación de la comunicación animal en comu-
nicación humana son indisociables. La plasticidad de las 
pautas comunicativas que heredamos de nuestros ances-
tros animales, ha hecho posible que se incorporen los re-
cursos y la organización de las sociedades a la producción 
comunicativa. De esa forma las interacciones humanas es-
tán sobredeterminadas no solamente por las necesidades, 
sino además por los valores; y llega a existir un universo 
abstracto y axiológico.

Revista Intercom – En la conferencia de apertura del 
Congreso de Alaic IX, que se celebró en México en octubre de 
2008, Ud. dijo que tenemos que conciliar los aspectos sociales 
y naturales. ¿Esta es la conciliación que permitirá un nuevo 
diseño sobre la Comunicación para el siglo XXI?

Manuel Martín Serrano – El Congreso se ha celebrado 
cuando está cambiando el escenario en el que hasta hace 
poco se ha teorizado y se ha utilizado la comunicación. Por 
una parte los estudios cientíDcos sobre la comunicación 
se están expandiendo y renovando. Por otra, emerge una 
era dependiente como ninguna, de la producción social de 
comunicación. Son transformaciones que están conectadas 
pero, sin embargo, evolucionan de manera independiente y 
en algunos aspectos, divergentes: como acabo de decir, las 
ciencias están centradas en el papel que la comunicación 
cumple en la humanización y la socialización. En cambio 
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la producción comunicativa se encamina hacia usos tec-
nológicos y macrosociológicos de la información, cada vez 
más desvinculados de esas funciones antropológicas. Pien-
so que es importante conocer y tomar en cuenta los víncu-
los que establece la comunicación entre nuestra condición 
natural y nuestras prácticas sociales, en la investigación, 
en la docencia, en los usos sociales de la comunicación. Al 
hacerlo, se contribuye a corregir ideas preconcebidas, que 
alimentan al tiempo, la ignorancia y la opresión.

Revista Intercom – Podría poner un ejemplo de investi-
gaciones sobre la comunicación, que haya desmentido alguna 
teoría social que Ud. considere opresiva y equivocada.

Manuel Martín Serrano – Mencionaré un ejemplo 
muy ilustrativo. En “Teoría de la comunicación: la comuni-
cación la vida y la sociedad” muestro que la comunicación 
humana dejó de ser comunicación animal, cuando intro-
dujo la solidaridad donde antes campeaba la selección de 
los fuertes. La comunicación humana se conformó para 
que la aDnidad con los nuestros, permitiese vivir a los mas 
débiles; y ésta ha sido en última instancia la razón por la 
que tenemos valores y cultura. Lo cual echa por tierra los 
recurrentes empeños del darwinismo social, en justiDcar la 
eliminación de los perdedores como una supuesta exigen-
cia de la que dependería la supervivencia de la humanidad. 
Me parece un avance poder demostrar la falsedad de esa 
concepción del funcionamiento social, que ha sido y sigue 
siendo, soporte del fascismo y del liberalismo económico.
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Revista Intercom – ¿Cuando se comprueba el papel que 
la Comunicación desempeña a lo largo de la evolución animal 
y humana, no cabe pensar que Darwin tiene una deuda con la 
Teoría de la Comunicación?

Manuel Martín Serrano – En realidad Darwin ya se 
había referido a las ventajas que la capacidad de comu-
nicar ofrece para la reproducción de las especies, en “#e 
expression of the emotions in man and animals” Pero en nin-
gún trabajo de este Autor, se desarrolla esa línea teórica; 
porque en su tiempo no era posible hacerlo. Tales estudios 
evolutivos de la comunicación, llegan después de que otras 
ciencias investiguen lo que la información hace en sus res-
pectivos campos. Concretamente ha habido que esperar 
hasta ahora, cuando la zoología y la etología; la psicología 
genética y del conocimiento; la paleontología y la antro-
pología cultural han proporcionado algunas de las claves 
teóricas y evidencias empíricas que se necesitan. Nosotros 
ya podemos explicar el papel evolutivo que desempeña la 
comunicación, aproximadamente un siglo y medio des-
pués de que Darwin lo imaginase. Pero tenemos esta capa-
cidad porque contemplamos la naturaleza y la historia de 
la comunicación, desde la altura a la que nos han llevado 
los cientíDcos que nos han precedido. Sin duda el esclare-
cimiento de cómo participa la comunicación en la Vida, 
tendrá un peso signiDcativo en las revisiones permanentes 
que se vienen haciendo de la Teoría de la Evolución.

Revista Intercom – Usted tiene un papel histórico en 
América Latina como creador del paradigma de la mediación. 
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¿Qué aspectos ayudan a de!nir y comprender la mediación en 
su concepto?

Manuel Martín Serrano – Las sociedades y las perso-
nas tenemos la capacidad de orientar el funcionamiento de 
las sociedades y de las personas, para que se ajuste a algún 
propósito, designio, concepción del mundo: por ejemplo 
a creencias religiosas, programas políticos, modelos eco-
nómicos. Una de las maneras de llevar a cabo ese ajuste, 
consiste en utilizar la información, para que la forma en 
la que se organicen los actores sociales y los objetivos que 
pauten sus comportamientos, se orienten hacia el desig-
nio preconcebido. He denominado “mediaciones sociales” 
a esas afectaciones con las que tratamos de dirigir nuestro 
destino, sea individual o colectivo, utilizando la Comuni-
cación para producir y reproducir nuestras sociedades. Las 
mediaciones sociales están implicadas en la orientaci-
ón de las acciones que cuando transforman el mundo, 
lo preservan o le ponen en riesgo; en la conformaci-
ón de las organizaciones que liberan u oprimen; en las 
representaciones que humanizan o deshumanizan. El 
paradigma de las mediaciones es un desarrollo teórico 
y metodológico para trabajar en ese nivel del ajuste, en 
el que informar, conformar y transformar son procesos 
interdependientes.

Revista Intercom – ¿Podría poner un ejemplo de media-
ciones sociales, en el que se muestre el papel mediador de las 
comunicaciones sociales?
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Manuel Martín Serrano – “La globalización” es un 
gigantesco mecanismo de mediación social. Es el ajuste 
que deriva de la concepción monopolista – imperialista 
del orden mundial. Reproduce una organización político-
-económica, produciendo la comunicación que legitime 
las acciones del poder a escala universal. El papel media-
dor de las comunicaciones en ese ajuste, se puede observar 
cuando explica el estado del mundo como consecuencia 
inevitable de una nueva organización de las relaciones in-
ternacionales, que justiDcaría las acciones militares y las 
limitaciones de las libertades.

Revista Intercom – Profesor, la primera edición de “La 
mediación social” apareció en 1977. En su libro Ud. da nombre 
y analiza por primera vez las relaciones sociales mediadas. En 
el 2008 acaba de aparecer otra edición conmemorativa de esta 
obra, para la que Ud. ha redactado un prologo67. ¿En que han 
cambiado las mediaciones sociales con el paso de los años?

Manuel Martín Serrano – La última reedición de 
“La mediación social” aparece cuando la era del capitalis-
mo industrial ha dado paso a la denominada “era de la 
Globalización” o como escribíamos los pre-postmodernos, 
del capitalismo monopólico- imperialista. El nuevo orden 
reorganiza sin pausa el funcionamiento de las sociedades 

67. SERRANO, Manuel Martin. “La mediación social. Edición con-SERRANO, Manuel Martin. “La mediación social. Edición con-
memorativa del 30 aniversario” (incorpora prólogo del autor). Ma-
drid, Akal, 2008. Primera edición 1977. El prólogo está disponible en 
http://www.ucm.es/info/mediars/ MediacioneS1/Indice/indice.html.

http://www.ucm.es/info/mediars/
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en todos sus niveles.Ya no hay tiempo suDciente para que 
se estabilicen los cambios de los valores y la reorganizaci-
ón de las instituciones sociales, entre ellas la familia y los 
sistemas educativos. Valores y organizaciones sociales, que 
están hechos para ser estables, se transforman en marcos 
de vida temporales; concebidos para ser congruentes, evo-
lucionan de manera asincrónica y disonante. Esos cambios 
macrosociológicos exigen transformaciones igualmente 
profundas y rápidas de los sujetos individuales y colectivos 
que resultan afectados por ellos. Se espera de los actores 
sociales que «se cambien» cuantas veces sea necesario y 
tanto como resulte preciso. De esta forma se manejan 
las contradicciones sociales como desajuntes individu-
ales. Esa es la función que desempeñan las mediaciones 
sociales en la era de la globalización: son los sistemas 
de ajuste que hacen posible que los actores sociales se 
adapten a vivir en estado de crisis permanente, transfi-
riendo los conflictos que podían enfrentar a los sujetos 
con las instituciones, a las relaciones interpersonales. 
Esta forma de control supone el desarrollo de un sector 
productivo dedicado a mantener el consenso social, que 
son precisamente, las instituciones mediadoras. La me-
diación que administra el ajuste a nivel colectivo se ha 
consolidado en la producción social de Comunicación. 
Pero además las actividades de ajuste se han extendido 
hacia nuevos ámbitos. Por ejemplo, para mediar en los 
conflictos familiares. Tareas mediadoras para las que 
se forma a profesionales cada vez más utilizados (por 
ejemplo los asistentes sociales).
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Revista Intercom – ¿Y cómo ve usted la apropiación de 
sus propuestas en otros estudios, tales como estudios de recepci-
ón, por ejemplo? 

Manuel Martín Serrano – Todos los paradigmas 
están hechos para que otros investigadores los apli-
quen y los transformen. En los términos que Ud. lo 
expresa: la apropiación de mi trabajo epistemológico, 
le incorpora al saber y a la investigación. Como a cual-
quier otro científico me gratifica y me honra que “La 
mediación social ” y el resto de las obras en las que de-
sarrollo esa propuesta, inspire a teóricos e investiga-
dores en diversos campos y lugares del mundo. Poder 
compartir los resultados de mi creación intelectual con 
tantos destacados colegas compensa el medro de algu-
nos, pocos, plagistas. En cuanto a las recepciones: son 
actividades cognitivas y colectivas, mediadoras de las 
comunicaciones privadas y publicas y a su vez por ellas 
mediadas. Por eso los estudios de recepción represen-
tan una aplicación muy pertinente de las mediaciones, 
en el ámbito de los análisis culturales. Todos sabemos 
que esos logros se están produciendo principalmente 
en Latinoamerica gracias a la creatividad de autoras y 
autores cuya obra goza de merecido reconocimiento. 
La Revista “Mediaciones Sociales” (http:/ /www.ucm.es/
info/mediars/) ofrece un panorama muy completo de 
esa producción y de sus artífices. Pero dejaré constancia 
de que el trabajo del Dr. Jesús Martín Barbero es una 
referencia fundamental y creo que ahora está alcanzan-
do su apogeo.
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Revista Intercom – Usted ha mencionado en la conferen-
cia de Alaic IX, que en nuestra época han aparecido perversio-
nes de la mediación que afectan a las libertades colectivas y a la 
autonomía de juicio de las personas. ¿A qué se está re!riendo?

Manuel Martín Serrano – Permítanme recordar que 
las mediaciones sociales se utilizan en todas las sociedades 
y en todas las épocas. Y que se emplea tanto para ampliar 
la autonomía como la dependencia de los miembros de la 
comunidad; ya sea para promover la pluralidad o la uni-
formidad en las visiones del mundo. Quiere decirse que la 
mediación, en si, no es ni controladora ni emancipadora; ni 
verdadera ni falsa; pero las aplicaciones que de ella se ha-
cen por las instituciones mediadoras, si que lo son. Dicho 
lo cual, desde hace tres décadas imperan en la comunica-
ción pública mediaciones que desvirtúan la comunicación 
pública acompañando y haciendo posible el funciona-
miento del neoliberalismo. Mediaciones gestionadas 
con el propósito explícito o implícito de mantener en 
la inopia, de inmovilizar por el miedo. Promueven el 
tipo de conformidad que permite operar impunemen-
te, a poderes políticamente opresivos y económicamen-
te desalmados, tan agresivos como irresponsables, que 
operan con la comunicación globalizada para compro-
meter la seguridad. 

Revista Intercom – ¿Podría describir como operan esas 
mediaciones contrautópicas y tecnocráticas en “las sociedades 
del conocimiento y de la información”?
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Manuel Martín Serrano – Tales mediaciones inundan 
la cotidianidad de conGictos y derrotas; desnaturalizan la 
creación cultural e incluso la crítica social; y alimentan 
prejuicios y estereotipos. Vinculan la seguridad individual 
y colectivas al etnocentrismo, la xenofobia, la imposición 
de la fuerza. Con ello la información que humaniza, nos 
deshumaniza; gobaliza la infelicidad y justiDca la barbarie. 
Esa perversión de las prácticas mediadoras muestra que 
en “Las sociedades del conocimiento y de la información” tam-
bién se pueden subvertir las funciones esclarecedoras que 
les corresponde desempeñar a la comunicación pública. 
Ahora con mayor eDcacia, cuando las tecnologías ofre-
cen penetración e impunidad a gran escala. Sin embargo 
el momento presente tiene trazas de que va a devolver la 
contrautopia tecnocrática al desván del liberalismo deci-
monónico, de donde se la sacó, para ser el santo y seña de 
la globalización. Allí se ocultará, al menos temporalmen-
te mientras dure la última crisis que el propio liberalismo 
ha generado. Aprovechemos este respiro, desde la teoría y la 
práctica comunicativa, para dar algunos pasos más por el largo 
camino hacia la las humanización de nuestras sociedades.
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32. "omas Hanitzsch: 
O mundo dos jornalistas – 
comparação internacional68

SK&1( V1#41&1( M+#$1#(

Iniciado em 2007, o projeto Worlds of Journalisms 
(Mundos do Jornalismo) é a primeira pesquisa comparada 
internacional a reunir pesquisadores de 19 países, entre os 
quais o Brasil, com os objetivos simultâneos de identiD-
car o que pode ser considerado como cultura própria do 
Jornalismo e estudar as variações culturais de acordo com 
países, organizações e ambientes proDssionais. 

O referencial teórico do projeto propõe que a cultu-
ra jornalística seja considerada a partir de três elementos 
principias – papéis institucionais, epistemologias e ética – 
subdivididos em sete dimensões básicas: intervencionismo, 
distância do poder, orientação de mercado, objetividade, 
dados empíricos, relativismo e idealismo. O projeto parte 

68. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo: Intercom, v.32 nº2, jul./dez. 2009. p.239-244. Semestral.
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da hipótese de que tais dimensões respondem pela maio-
ria das variações na cultura jornalística que, por sua vez, 
manifestam-se em três níveis de análises: macro (culturas 
jornalísticas nacionais); meso (culturas jornalísticas orga-
nizacionais) e micro (culturas jornalísticas proDssionais).

Quanto às inGuências que agem nas culturas jornalís-
ticas, o projeto assume que elas emanam de quatro ins-
tâncias: a instância mundial, que afeta a ideologia e a 
identidade compartilhadas no Jornalismo por meio da 
globalização, da difusão e da interdependência; a instância 
macro dos sistemas (nações), que molda a cultura jornalís-a cultura jornalís-
tica nacional por meio de contextos políticos, econômicos, 
legais, sociais e culturais; a instância intermediária das or-
ganizações, que inGuencia a cultura organizacional jorna-
lística; e a instância micro dos indivíduos, que diz respeito 
à formação do jornalista e suas características individuais, 
pessoais. A coleta de dados adotou o mesmo modelo pro-
posto para o conjunto de pesquisadores: em cada um dos 
19 países foram entrevistados 100 jornalistas – cinco pro-
Dssionais, ocupando diferentes funções em cada um dos 20 
meios de comunicação públicos e privados selecionados, 
sendo 12 deles de alcance nacional e oito voltados para 
audiências locais. Participaram do levantamento, em cada 
país, proDssionais vinculados a sete jornais diários impres-
sos, dois semanários, uma agência de notícias, seis emisso-
ras de televisão e quatro emissoras de rádio. 

Na entrevista que segue, Eomas Hanitzsch, coordenador 
geral do projeto, descreve as razões que o levaram a propor 
este trabalho conjunto e o estado atual da coleta e da sistema-
tização das respostas ao questionário aplicado pelas equipes 
internacionais envolvidas na pesquisa Worlds of Journalisms.
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Revista Intercom – Quando e como surgiu a ideia de or-
ganizar o processo dessa pesquisa internacional comparada e 
colaborativa? Como se deu esse processo?

"omas Hanitzsch – A ideia nasceu de uma enorme 
decepção. Em 2001, entrevistei 385 jornalistas, na Indo-
nésia, como parte do meu trabalho de doutorado. Quan-
do tentei comparar os resultados obtidos com aqueles de 
pesquisas semelhantes realizadas em outros países, desco-
bri que os dados coletados diDcilmente teriam como ser 
confrontados. O uso diferente de conceitos, participantes, 
amostragens e metodologia de pesquisa, entre outros as-
pectos, transformava qualquer tentativa de comparação 
em, no máximo, um trabalho com suposições. Então, de-
cidi começar a trabalhar a proposta de um estudo verdadei-
ramente comparado, baseado em metodologia e conceitos 
previamente estabelecidos. Isso aconteceu por volta de 2004. 

Revista Intercom – Você poderia explicar a estrutura teórica 
que serviu como suporte para o projeto Worlds of Journalisms? 

"omas Hanitzsch – A abordagem teórica é a dimen-
sionalista, com ênfase na psicologia social. De forma re-
sumida, é possível dizer que a teórica conceitua a cultura 
jornalística segundo três elementos: o domínio da função 
institucional se refere às normas e funções do Jornalismo 
na sociedade, enquanto a epistemologia diz respeito à aces-
sibilidade da realidade e à natureza das evidências acei-
táveis. A ética como terceira esfera situa a nossa atenção 
para um assunto crucial – como os jornalistas lidam com 



8=,

V+-$% .( .$/+0#('1-()*+ $ 01.(.(&1(: A "+23/10( 42+5(2-2+0(2

os dilemas éticos da proDssão. Esses três elementos podem 
ser considerados, então, em sete dimensões principais: in-
tervencionismo; distância do poder; orientação de merca-
do; objetividade; dados empíricos, relativismo e idealismo. 
Cada uma dessas sete dimensões é moldada como uma 
variação contínua entre dois pontos extremos ideais/típi-
cos. Detalhes dessa teoria foram publicados na 4ª edição 
de 2007 do periódico Communication #eory.

Revista Intercom – Como se deu a identi!cação ou seleção 
dos pesquisadores e dos países que participam da pesquisa?

"omas Hanitzsch – A seleção inicial dos países se-
guiu a fórmula do Most Di$erent Systems Design (Proposta 
dos Sistemas Mais Diversos) para capturar a maior va-
riedade de culturas jornalísticas. Os países foram selecio-
nados segundo fatores como política, economia, aspectos 
sociais, culturais e de contextos especíDcos de mídia, bem 
como pela sua tradição jornalística nacional e história de 
mídia. Além disso, outros países se juntaram ao projeto 
no andamento da pesquisa e é possível aDrmar que eles 
contribuíram tanto para a diversidade cultural da amostra-
gem que permitiram comparações particulares entre países 
muito parecidos (exemplos disso são Áustria, Alemanha e 
Suíça). A seleção Dnal dos 19 países mistura de modo ideal 
as vantagens de uma Proposta dos Sistemas mais Diversos 
com a força das Propostas dos Sistemas Mais Semelhantes. 
Alguns pesquisadores que colaboraram no projeto foram 
seleccionados, principalmente a partir da sua disponibili-
dade, enquanto outros pediram para participar da pesquisa.
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Revista Intercom – Há diferenças que valem ser mencio-
nadas no que se refere à orientação pro!ssional, ambiente orga-
nizacional e sistemas de mídia em meio à variedade de países 
e culturas?

"omas Hanitzsch – Neste momento, estamos no es-
tágio de conferência dos dados. Acredito que informações 
como essa estarão disponíveis em alguns meses. 

Revista Intercom – Mesmo assim, e considerando os re-
sultados preliminares, o que poderia ser mencionado entre os 
resultados mais signi!cativos na primeira análise de dados dos 
vários países?

"omas Hanitzsch – Ainda é difícil, como disse. Mas, 
uma coisa que vale ser mencionada, neste ponto, é que esta 
pesquisa é o primeiro estudo que tenta desenvolver uma 
análise verdadeiramente comparada sobre orientações 
proDssionais de jornalistas em um número relativamente 
grande de países localizados em todos os continentes.

Revista Intercom – Quais foram os principais desa!os 
enfrentados por você, como coordenador do projeto, no estabe-
lecimento de conceitos e dimensões que pudessem ser “funcio-
nalmente equivalente além das fronteiras culturais”, como está 
descrito na apresentação do projeto? 

"omas Hanitzsch – É absolutamente necessário di-
zer que esse tipo de amostragem pode fazer a sua cabeça 
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dar voltas. Tanto os países como os sistemas de mídia, em 
geral, são tão distintos em inúmeros aspectos que o desaDo 
real é coletar amostras de países que possam ser realmente 
comparadas com outras. Creio que Dzemos um trabalho 
incrivelmente inovador nesse sentido. Outro ponto im-
portante é a construção do questionário: passamos meses 
desenvolvendo-o, inclusive com uma reunião de pesquisa-
dores em Zurique, tão cansativa quanto eDciente, exata-
mente para discutir o conteúdo do questionário.

Revista Intercom – Ocorreram problemas no processo de 
coleta de dados pelas equipes nacionais? Caso tenham sido re-
gistrados, quais foram as causas?

"omas Hanitzsch – A ausência de respostas é sempre 
um problema. Jornalistas, geralmente, são pessoas muito 
ocupadas e, muitas vezes, proDssionais difíceis de entrevis-
tar. Algumas organizações de mídia se recusaram a parti-
cipar do projeto, porque se consideravam pesquisadas em 
excesso. Outro dado a mencionar são os cortes de pessoal 
registrados em redações de todos os países no período da 
pesquisa de campo. Finalmente, outra causa de problemas, 
em alguns países, foi a falta de compromisso com a pesqui-
sa, depois do entusiasmo inicial. Alguns pesquisadores de-
sapareceram, durante meses, não respondiam a e-mails etc.

Revista Intercom – Poderia explicar como administrou as 
diversas fontes de recursos destinadas ao projeto? 
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"omas Hanitzsch – No estágio inicial, o projeto rece-
beu recursos da Agência Alemã de Pesquisa. Um dos as-
pectos mais favorável e auspicioso da minha mudança para 
a Suíça foi, no momento em que comecei a trabalhar para 
uma universidade suíça, ter tido a possibilidade de receber 
bolsas de pesquisa. Encaminhei, então, uma segunda pro-
posta de apoio para o projeto que, felizmente, foi aprovada. 
Além disso, pesquisadores de alguns países conseguiram 
subsídios adicionais. Assim, não precisamos de agências de 
apoio em cada país.

Revista Intercom – Como os resultados da pesquisa serão 
compartilhados ao !nal do processo de coleta e análise das in-
formações?

"omas Hanitzsch – Depende de quem você se refere. 
Os resultados certamente serão compartilhados com a co-
munidade acadêmica em geral, por meio da apresentação de 
papers em conferências e congressos; por meio de palestras e 
com a publicação de textos e, provavelmente, um livro. Todos 
os pesquisadores que participaram da pesquisa terão acesso 
ao conjunto completo dos dados coletados e os principais 
resultados serão publicados de maneira colaborativa, ou seja, 
todos os pesquisadores serão coautores. Pretendo apresentar 
os resultados mais importantes no site do projeto69 e, tam-
bém, deixar os dados disponíveis para análises secundárias 
depois de um período de restrição de, digamos, dois anos.

69. www.worldsoOournalisms.org
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Revista Intercom – A fase 2 (análise de conteúdo) previs-
ta para o Projeto Worlds of Journalisms já foi iniciada? Há 
alguma de!nição sobre quanto tempo levará e quantos países 
participarão? 

"omas Hanitzsch – A análise de conteúdo já está em 
curso na Suíça. É provável que a Áustria, também, inicie 
essa etapa logo. No momento, não tenho informações se 
outros países irão trabalhar também essa etapa.
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33. Emile McAnany: 
Tecnologia, comunicação e 

desenvolvimento sustentável 70 
 

S9#41+ M(''+%

Emile G. McAnany
Entrevista concedida a Sérgio Mattos

Emile G. McAnany, que integra o grupo de brasilianis-
tas norte-americanos, começou a ter interesse pelo Brasil 
e pelos estudos da Comunicação, há 43 anos, em 1967, 
quando ainda era estudante de graduação na Universida-
de de Stanford. Ele estava matriculado em uma disciplina, 
então, considerada pioneira, que tinha como objetivo de 
estudo o uso de satélite na Comunicação e na Educação. 
Emile McAnany era um dos poucos estudantes matricu-
lados na disciplina que não era engenheiro, mas se engajou 
no processo de desenvolver um projeto Educacional na 

70. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação São 
Paulo, v.33, p. 299-308, nº1, jan./jun. 2010.
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Televisão, usando uma nova tecnologia, o satélite, para ser 
implementado nas áreas rurais do Brasil, Índia e Indonésia.

Inicialmente, o Brasil não era o objetivo especíDco da 
disciplina, mas a presença de três estudantes brasileiros de 
pós-graduação acabou inGuenciando na condução do cur-
so. Vale destacar que a conexão do Brasil com a Univer-
sidade de Stanford já tinha antecedentes, pois o primeiro 
engenheiro brasileiro a obter Doutorado em Stanford, no 
ano de 1964, foi Fernando Mendonça, que se especializou 
em satélites. E os três estudantes brasileiros que estavam 
na turma de Emile McAnany, eram estudantes/orientan-
dos de Fernando Mendonça, no Brasil, mais precisamente 
em São José dos Campos, onde ele desenvolvia pesquisas 
relacionadas ao uso de satélites e sua aplicabilidade em 
programas educacionais.  

Em 1965, Emile McAnany começou o seu programa 
de Doutorado na Universidade de Stanford, manifestando 
interesse em entender como as tecnologias de Comunica-
ção de massa poderiam ajudar nas mudanças sociais e na 
promoção do desenvolvimento autosustentável, principal-
mente nos países em desenvolvimento. Ele foi aluno de 
Wilbur Schamm, então, diretor do Programa de Pós-Gra-
duação da Universidade de Stanford e trabalhou, poste-
riormente, com ele e com Everet Rogers em várias pes-
quisas de interesse comum, envolvendo, principalmente, a 
América Latina. Na entrevista, abaixo, Emile McAnany, 
atualmente, atuando como professor no Departamento de 
Comunicação da Universidade de Santa Clara, Califórnia, 
Estados Unidos, fala de seu interesse e pesquisas sobre o 
Brasil e a América Latina como um todo. 
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Revista Intercom – Nos últimos anos, o senhor tem traba-
lhado na área de Comunicação com temas relacionados à Amé-
rica Latina. Qual é a sua preocupação com a pesquisa em países 
da América Latina? 

Emile McAnany – No período entre 1992 e 2002, tra-
balhei com os colegas da Universidade do Texas, em Aus-
tin, e de várias grandes universidades, no Brasil, em um 
estudo sobre o impacto social das novelas brasileiras sobre 
as audiências. Esse foi um projeto que teve a colaboração 
e participação de demógrafos, pesquisadores de Comuni-
cação, sociólogos, antropólogos em estudos quantitativos e 
qualitativos sobre o tema. Foram produzidos, como resul-
tado, uma série de documentos de conferências, capítulos, 
artigos e livros publicados em Inglês e Português. A pes-
quisa foi Dnanciada por grandes fundações dos Estados 
Unidos. Particularmente, meu principal campo de estudos 
é a Comunicação internacional, com ênfase na mudança 
social. Tenho, também, estudado as indústrias culturais, na 
América Latina, e a questão das exportações e importações 
de produtos da mídia. Meu trabalho, na América Latina, 
começou em 1968, quando eu era um pesquisador de cam-
po em um grande projeto de televisão educativa em El Sal-
vador. Na época, realizei uma série de estudos de campo no 
Brasil, México e Guatemala, entre outros, sobre o impacto 
do rádio e da televisão na educação e nas áreas culturais.

Revista Intercom – O senhor tem trabalhado na área de 
Comunicação internacional, realizando várias pesquisas. Po-
deria citar algumas dessas pesquisas relacionadas com o Brasil?
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Emile McAnany – Em minhas pesquisas de campo, o 
primeiro grande estudo que Dz, com sucesso, foi o proje-
to da Televisão Educativa em El Salvador, no período de 
1968-1970. Essa foi a primeira parte de um estudo de cin-
co anos que foi publicado como livro em 1976. Mais tarde, 
em 1971-1973, trabalhei em um amplo projeto de cam-
po, no México, com o objetivo de avaliar a Telesecundaria 
mexicana. Um ano após a realização de nossa pesquisa, o 
projeto Telesecundaria se tornou um sucesso educativo por 
meio da mídia. O projeto, ainda hoje, está sendo transmi-
tido e atinge mais de um milhão de estudantes no México, 
na América Central e, até mesmo, nos Estados Unidos. 
Na Universidade de Stanford, como estudante de gradu-
ação, em 1967, trabalhei também em um plano para usar 
satélites na educação. Mais tarde, esse projeto foi adaptado 
pelo INPE, órgão brasileiro de planejamento de uso de 
satélites, em São José dos Campos. Eu ajudei a avaliar o 
projeto brasileiro de educação, via satélite, em 1978. Pos-
teriormente, fui pesquisar sobre a adoção de um satélite 
nacional para o Brasil durante o ano de 1980. Trabalhei, 
também, por vários anos, estudando o impacto das teleno-
velas sobre a demograDa e as mudanças sociais, durante o 
período de 1994-1998. Essa pesquisa foi realizada junta-
mente com pesquisadores da Universidade do Texas, em 
Austin, e de várias universidades brasileiras. Participei de 
vários outros projetos, mas estes foram os principais, nos 
quais estive envolvido em nível internacional.

Revista Intercom – Qual foi a estrutura teórica que serviu de 
apoio aos seus projetos sobre desenvolvimento na América Latina? 
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Emile McAnany – Originalmente, fui educado como 
um estudante de graduação, na Universidade de Stanford, 
voltado para a temática da Modernização e da Difusão. 
Quando comecei a trabalhar na América Latina, em 1968, 
fui atraído para a teoria crítica / teoria da Dependência 
e a teoria da Economia Política. Segui essa tradição por 
um número de anos, sem perder alguns dos aspectos da 
teoria da Difusão. Então, mudei minha atenção para as 
indústrias culturais, na América Latina, e em outros locais, 
adicionando uma perspectiva cultural, baseada, principal-
mente, em estudos realizados por Stuart Hall e colegas, na 
Briminghan, no Dnal da década de 1970 e início dos anos 
1980. Finalmente, acabei usando um pouco de todas essas 
teorias nos trabalhos que eu desenvolvi, em parceria com 
colegas brasileiros, sobre o impacto social e cultural das 
Telenovelas na década de 1990.

Revista Intercom – O senhor tem produzido algumas pes-
quisas na América Latina e no Brasil juntamente com pesqui-
sadores nativos. Como o senhor fez a seleção dos pesquisadores 
locais que participaram dessas pesquisas?

Emile McAnany – Como domino bem o espanhol, tive 
a chance de fazer uma viagem à América Latina, em 1968, 
onde conheci muitas pessoas que trabalhavam na área da 
Comunicação. Depois de haver trabalhado na América 
Central, México e Brasil, encontrei pessoas diferentes, em 
cada país onde eu trabalhava, que passaram a ser colegas 
em minhas pesquisas. A seleção de pesquisadores tem sido 
um processo natural, tendo em vista que mantenho contato 
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com vários pesquisadores da América Latina e, através da 
leitura de suas pesquisas, publicadas em revistas e livros, 
além da participação deles em conferências, pude identiD-
car interesses comuns.

Revista Intercom – Quando o senhor se sentiu atraído 
pela América Latina?

Emile McAnany – Meu primeiro contato com a Amé-
rica Latina aconteceu, quando eu concluí o segundo grau 
(high school) e fui passar as férias de verão no México, onde 
minha irmã estava trabalhando. Foi no México, durante 
as férias, que comecei a aprender espanhol. Mais tarde, 
renovei o meu interesse pelo espanhol e realizei a minha 
primeira viagem pela América Latina em 1968. Então, co-
mecei a ler a literatura latino-americana em Comunicação 
e a dialogar com acadêmicos latino-americanos. Como já 
disse, fui atraído pela Teoria da Dependência dos Econo-
mistas, bem como pelas ideias de Mattelart e outros, quan-
do estava começando a se deDnir a Teoria da Economia 
Política, da Cultura e da Comunicação.

Revista Intercom – Ao trabalhar com temas da América 
Latina, quais foram os principais desa!os encontrados? Há al-
guma diferença na maneira de conduzir uma pesquisa de Co-
municação nos Estados Unidos e em países latino-americanos?

Emile McAnany – Vindo de uma perspectiva mais tra-
dicional e quantitativa aplicada à pesquisa da Comunicação, 
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constatei que as perspectivas crítica, histórica e qualita-
tiva usadas, na América Latina, eram interessantes, mas 
nem sempre satisfatórias. Acho que as duas abordagens, 
a norte-americana e a latino-americana, são apropriadas 
para diferentes questões e que podem fornecer respostas 
em diferentes circunstâncias.

Revista Intercom – Quais foram as principais contribui-
ções de Wilbur Schramm e de Everett Rogers no âmbito dos 
estudos sobre o desenvolvimento nacional? Essas perspectivas 
são ainda utilizadas? O que mudou?

Emile McAnany – Rogers contribuiu com seu mo-
delo de Difusão de Inovações que foi primeiro aplica-
do junto a fazendeiros brasileiros e em muitos outros 
lugares sem obter bons resultados devido a inúmeros 
preconceitos e ao viés na abordagem. Alguns de seus 
trabalhos foram usados, depois, para o desenvolvimen-
to do marketing, mas que não estavam relacionados, 
diretamente, ao desenvolvimento nacional. Schramm 
contribuiu e muito para popularizar a ideia de usar a 
Comunicação de massa para promover o desenvolvi-
mento nacional e conseguiu que muitos governos co-
meçassem a pensar nesse sentido.

Revista Intercom – Como foi seu envolvimento com Wil-
bur Schramm e Everett Rogers? Que tipo de in"uência eles 
exerceram em suas pesquisas?
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Emile McAnany – Eu fui um dos últimos estudantes 
de doutorado de Schramm, na Universidade de Stanford, 
e trabalhei com ele no Projeto de Televisão Educativa de 
El Salvador. Ele foi forçado a se aposentar de Stanford, 
com a idade de 65 anos; e, em 1973, foi trabalhar no Havaí, 
mas continuei em contato com ele até sua morte em 1987. 
Everett Rogers chegou a Stanford, em 1974, para ocupar 
a vaga que havia sido de Schramm e eu fui seu colega até 
1978, quando me transferi para a Universidade do Texas, 
em Austin. Schramm me iniciou nas pesquisas para a edu-
cação e me ensinou sobre Modernização e Difusão, du-
rante meus anos de graduação. Rogers não exerceu muita 
inGuência em minhas pesquisas como, também, eu não Dz 
nenhum projeto com ele, quando éramos colegas na Uni-
versidade de Stanford. Mesmo depois que deixei Stanford, 
continuei mantendo contato com Rogers, principalmente, 
quando nos encontrávamos nos congressos, até sua morte 
em 2005.

Revista Intercom – Quais das suas pesquisas, realizadas, 
na América Latina e/ou, especi!camente, no Brasil, o senhor 
considera como mais produtiva?

Emile McAnany – A pesquisa mais emocionante que 
Dz foi o trabalho sobre o impacto social e cultural da te-
lenovela brasileira na década de 90. Nunca, porém, conse-
guimos publicar um livro com os resultados dessa pesquisa 
coletiva com cerca de uma dúzia de proDssionais do Brasil 
e dos Estados Unidos. Descobrimos que a telenovela exer-
cia uma forte inGuência nos públicos estudados: uma fa-
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vela, em São Paulo, uma cidade de porte médio, em Minas 
Gerais, e numa pequena cidade do nordeste. Foi um proje-
to de pesquisa abrangente e tínhamos dados de diferentes 
fontes, mas nunca fomos capazes de fazer com que todos 
contribuíssem com a produção de papers, com o objetivo 
de publicarmos um livro, porque o trabalho se arrastou por 
muito tempo e todos Dcaram ocupados com outras coisas.

Revista Intercom – Que tipo de relação você teve com o 
ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnaciona-
les) e com quais pesquisadores latino-americanos?

Emile McAnany – Conheci bem o ILET e conhecia, 
também, um grande número de pessoas de lá, inclusive 
Noreene Janus (uma ex-aluna de graduação) e Rafael 
Roncagliolo. Convidei alguns pesquisadores latino-ameri-
canos para uma conferência que promovi na Universidade 
do Texas, em Austin, em 1982, dentre os quais Roncoglio-
lo, Hector Schmucler, Herbert Schiller, Carlos Eduardo 
Lins da Silva entre outros. Aquela foi uma oportunidade 
de ouvir pesquisadores latino-americanos, reunindo, pos-
teriormente, suas apresentações num livro.

Revista Intercom – A partir de 1960, muitos brasilei-
ros foram estudar em programas de mestrado e doutorado dos 
Estados Unidos. Você acredita que isso foi importante para o 
desenvolvimento da qualidade das pesquisas que temos, hoje, 
no Brasil?
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Emile McAnany – Penso que muitos dos primeiros 
pesquisadores latino-americanos da área de Comunicação 
foram treinados, nos Estados Unidos, incluindo-se, aqui, 
Luis Ramiro Beltran, Juan Dias Bordenave, Sérgio Mat-
tos, José Marques de Melo (pós-doc em Wisconsin) e ou-
tros. Mas, acho que depois de certo tempo, surgiram mui-
tos e excelentes programas de pós-graduação, no Brasil, e 
no resto da América Latina, de modo que não houve mais 
necessidade deles virem para os Estados Unidos ou irem para 
a Europa, a Dm de serem treinados. Grande parte da inGuên-
cia americana, na área, estava ligada ao paradigma da Moder-
nização e Difusão, mas essa inGuência não durou muito.

Revista Intercom – Como a pesquisa de Comunicação 
produzida, no Brasil, é considerada nos Estados Unidos?

Emile McAnany – A Economia do Brasil é grande e 
continua crescendo com boas universidades e programas 
de Comunicação. O problema para todos os países que 
não falam inglês é a posição dominante, do imperialismo 
da língua inglesa, com relação às publicações em outras 
línguas até mesmo na Internet. Nós, nos Estados Unidos, 
e o Reino Unido, estamos isolados por esse viés, e como 
constituímos um grupo que não lê o suDciente em outras 
línguas, torna-se difícil manter publicações em outra lín-
gua que não seja o inglês. Mesmo na Europa, onde muitas 
outras línguas são faladas, há uma tendência em favor do 
inglês, usado para divulgar as pesquisas de Comunicação. 
Eu, pessoalmente, tento me manter em dia com todas as 
partes do mundo, principalmente com a América Latina. 
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Mas, a quantidade de pesquisas publicadas está crescen-
do tanto, e a pesquisa na Internet é tão soDsticada, que é 
difícil manter-se bem informado devido ao excesso de in-
formações. Diante desse quadro, eu também não acredito 
que haja uma forte sensibilização e conhecimento sobre a 
pesquisa brasileira, nos Estados Unidos, com exceção de 
alguns locais especializados, como a Universidade do Te-
xas, com o seu Instituto de Estudos Latino Americano e 
poucos outros locais. Isso é uma lástima!

Revista Intercom – Como o senhor vê a situação atual e 
todos os desa!os para a pesquisa na área de desenvolvimento e 
mudança social? O que mudou?

Emile McAnany – Eu não tenho me mantido atuali-
zado com a pesquisa da Comunicação para o desenvolvi-
mento e mudança social, na América Latina, nos últimos 
anos, mas minha impressão é que tem havido uma dimi-
nuição do interesse, nesse campo, e mesmo na área de es-
tudos críticos e culturais. Mas, isso pode mudar. O Brasil é 
o local favorito do programa de Fellows Ashoka (Ashoka.
org), o qual tem concedido apoio para ideias inovadoras 
de programas destinados a promover mudança social e a 
melhorar a vida das pessoas necessitadas. Um dos primei-
ros apoios, nesse sentido, foi concedido, no Brasil, para um 
projeto de energia alternativa em torno de 1985 e, desde 
então, o projeto tem crescido em importância e a ideia tem 
sido exportada para outros países. Eu não consigo lem-
brar o nome do projeto, agora, mas tem outros projetos 
similares, no Brasil, não relacionados, diretamente, com 
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Comunicação, mas que poderiam usar a tecnologia da Co-
municação para ajudar na realização de alguns objetivos 
sociais. Existe um novo paradigma que começa a conduzir 
uma mudança social e projetos de desenvolvimento como 
um todo (no Brasil, Índia, África etc.), que é chamado 
de empreendedorismo social, o qual adota algumas das 
abordagens de empresas com propósitos sociais e promo-
ve inovações nos serviços sociais. Muhammad Yunus que 
começou o Grameen Bank, em Bangladesh, que agora ser-
ve a sete milhões de pessoas pobres, é o melhor exemplo 
de empresário social, mas existem muitos outros. Eu acho 
que essa abordagem será muito importante, na próxima 
década, para a resolução dos problemas sociais, usando a 
tecnologia da Comunicação para ajudar a fazer o trabalho.

Revista Intercom – O senhor acredita que é necessário 
construir um novo modelo de análise para entender o papel da 
televisão na era da interatividade e da convergência dos meios?

Emile McAnany – A televisão como meio mudou, ra-
dicalmente, na distribuição e alcance, mas o meio televi-
são continua a ser o veículo mais utilizado, no mundo, e 
sua inGuência está, cada dia mais, atingindo a maioria dos 
povos do mundo. A televisão vai ser o veículo universal 
dentro de muito pouco tempo e, exatamente, por isso é de 
vital importância compreender e estudar a sua inGuência. 
O Brasil foi uma das primeiras sociedades a ter televisão, 
no mundo, e deve estar na vanguarda para estudar e en-
tender as inGuências do meio. Para o nosso campo das co-
municações, é importante, também, entender as mudanças 
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dos canais de distribuições dos conteúdos televisivos (via 
satélite, cabo, Internet, etc.). 

Revista Intercom – Para concluir: como o senhor vê a 
evolução da mídia brasileira? Como o senhor vê o papel das 
instituições latino-americanas, tais como a INTERCOM, 
Alaic, Ciespal e outras?

Emile McAnany – Existem duas evoluções: a pró-
pria evolução dos meios de Comunicação, que cresceram, 
a partir dos satélites para a Internet e, agora, atingem a 
maioria das pessoas, mesmo nas áreas rurais. A segunda, 
é a evolução do campo de estudos da Comunicação nas 
Universidades. Ambos evoluíram de maneira impressio-
nante e mostram que o Brasil está na linha de frente. As 
organizações internacionais de Comunicação têm sido 
fundamentais para o avanço dos estudos de Comunicação 
em toda a América Latina e no resto do mundo. O Bra-
sil é uma das nações que tem sido especialmente ansiosa 
no sentido de criar uma carreira proDssional internacional 
em ambos, nos meios de Comunicação e nos estudos da 
mídia. José Marques de Melo é, provavelmente, o melhor 
exemplo dessa virada política para o exterior.
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Quem é quem

Ana Chrystina Mignot
Professora adjunta da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, com atuação na Graduação e na Pós-Gradua-
ção em Educação. Concluiu o doutorado em Ciências Hu-
manas-Educação pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (1997). Atualmente, faz parte do Conselho 
Editorial de Cadernos de História da Educação, da Edito-
ra Quartet e da Editora Rovelli e o Conselho CientíDco da 
Série Clássicos das Histórias de Vida da Coleção Pesquisa 
BiográDca e Educação e da Série Artes de viver, conhecer 
e formar. Membro da diretoria provisória da Associação 
Brasileira de Pesquisa (Auto)biográDca. Pesquisadora do 
CNPq, Cientista de Nosso Estado (FAPERJ) e Procien-
tista (UERJ/FAPERJ).
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Andrea Borges de Leão
É graduada em Sociologia (1989); possui mestrado em 

Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (1993) e 
doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo 
(2002). Em 2005, realizou estágio pós-doutoral em His-
tória Cultural, no CRBC da École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris e, em 2009, no Centre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines da Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. É professora ad-
junta da Universidade Federal do Ceará: Faculdade de 
Educação e Programa de Pós-Graduação em Sociologia. 
Tem experiência nas áreas de Sociologia e História, Socio-
logia e Cultura e Sociologia e Literatura.

 
Aníbal Bragança

Graduado em História pela Universidade Federal Flu-
minense (1975), Mestre em Ciências da Comunicação pela 
Universidade de São Paulo (1995) e doutor em Ciências 
da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2001). 
Atualmente, é Professor Associado 1 da Universidade Fe-
deral Fluminense, como docente do Departamento de Es-
tudos Culturais e Mídia e do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação, do Instituto de Arte e Comunicação 
Social (IACS). É Coordenador do LIHED/UFF (Núcleo 
de Pesquisa do Livro e da História Editorial no Brasil) 
e dos e-grupos Cultura Letrada e INTERCOM Núcleo 
Produção Editorial.
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Antonio de Andrade
Bacharel em Saúde Pública pela USP; Bacharel em 

Ciências Políticas e Sociais pelo IMES; Especialista em 
Administração Pública pela Ee Victoria University of 
Manchester (Inglaterra). Mestre em Comunicação Social 
pela Universidade Metodista de São Paulo. Professor na 
Universidade Metodista de São Paulo desde 1977, atuan-
do na área de Rádio, Televisão, Publicidade e Propaganda 
e Jornalismo. Exerceu atividades proDssionais na área de 
Educação Ambiental e Planejamento Urbano. Pesquisa 
a memória sócio-cultural da Região do Grande ABC há 
mais de 20 anos. Atualmente, coordena o Curso de Radia-
lismo (RTV) da Metodista.

Antonio Hohlfeldt
Incorporou-se, plenamente, à Intercom na passagem 

do século, embora participe das nossas atividades desde 
os tempos de constituição da entidade. Paralelamente ao 
exercício do Jornalismo e da literatura, desenvolveu carrei-
ra na política, primeiro como vereador de Porto Alegre e, 
depois, como vice-governador do Estado do Rio Grande 
do Sul. Exerce, atualmente, a Presidência de nossa associa-
ção e, por consequência, ocupa a liderança da Federação 
Lusófona de Ciências da Comunicação – LUSOCOM.   

Carlos Alexandre de Carvalho Moreno
Possui graduação em Comunicação Social pela Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (1984), mestrado em 
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Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (1990) e doutorado em Letras (Ciência da Lite-
ratura/Semiologia) pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (1996). Atualmente, é professor adjunto do 
Departamento de Relações Públicas da Faculdade de 
Comunicação Social da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Atua, ainda, como Coordenador de Pu-
blicações da Diretoria de Comunicação Social da Uni-
versidade.

Cicilia Peruzzo
Possui graduação em Comunicação Social pela Fa-

culdade de Comunicação Social Anhembi, mestrado 
em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo, doutorado em Ciências da Comunica-
ção pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado 
pela Universidad Nacional Autónoma de México. Atu-
almente, é professora do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Metodista de São 
Paulo. Pesquisadora da área da Comunicação nas linhas 
comunitária, alternativa e mídia local, além de Relações 
Públicas, na perspectiva crítica e dos movimentos so-
ciais. Coordena o Núcleo de Pesquisa de Comunicação 
Comunitária e Local (COMUNI) e o Grupo de Traba-
lho Comunicación Popular, Comunitária y Ciudadanía 
da Asociación Latinoameriana de Investigadores de la 
Comunicación.
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Cláudia Barcellos
Jornalista e radialista. Especialista em Gestão da Co-

municação pela Universidade de São Paulo (2000). Gra-
duada em Jornalismo pela Universidade Católica de San-
tos (1992). Ampla experiência proDssional em imprensa 
escrita, online, rádio, televisão, assessoria e consultoria de 
comunicação. Professora universitária em cursos de gradu-
ação em Jornalismo.

Doris Fagundes Haussen
Doutora e Mestre em Ciências da Comunicação pela 

Universidade de São Paulo. Realizou Pós-Doutorado na 
Universidade Autônoma de Barcelona. Graduada em Co-
municação Social/Jornalismo pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professora 
titular da PUCRS, onde atua no Programa de Pós-Gradua-
ção em Comunicação Social e no curso de Graduação. Pu-
blicou nove livros (como autora e organizadora) e vários ar-
tigos em revistas cientíDcas da área, no país e no exterior. É 
bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento CientíDco e Tecnológico - CNPq.

 

Edgard Rebouças
É jornalista com graduação em Comunicação Social 

pela Universidade Federal do Espírito Santo (1990), mes-
trado em Sciences de l’Information et de la Communi-
cation - Université Grenoble 3 (1994) e doutorado em 
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Comunicação Social pela Universidade Metodista de São 
Paulo, com estágio de pesquisa na Université du Québec à 
Montréal (2003). Atualmente, é professor da Universidade 
Federal do Espírito Santo, coordenador do Observatório 
da Mídia Regional, diretor de Relações Internacionais da 
Intercom e editor do Global Media Journal - Brazilian 
Edition.

Fernando Henrique Cardoso
Sociólogo e cientista político brasileiro. Professor Emé-

rito da Universidade de São Paulo, lecionou, também, na 
Universidade de Paris. Foi funcionário da CEPAL, mem-
bro do CEBRAP, Senador da República (1983 a 1992), 
Ministro das Relações Exteriores (1992), Ministro da Fa-
zenda (1993 e 1994) e presidente da República por duas 
vezes. Seu mandato foi de 01 de janeiro de 1995 até 01 de 
janeiro de 2003. 

Geder Parzianello
Doutor em Comunicação Social pelo Programa de 

Pós-graduação em Comunicação da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul, (2007). Mestre em 
Comunicação e Informação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, (2003). Possui graduação em Co-
municação Social/Jornalismo pela Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul (1990). Atualmente, 
é professor adjunto e, também, Coordenador da Assesso-
ria de Comunicação da Universidade Federal do Pampa 
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(UNIPAMPA). É consultor ad hoc do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento CientíDco e Tecnológico (CNPq/ 
Programa CYTED, Brasil-Espanha) e parecerista ad hoc da 
Editora da Universidade Federal de Rondônia (EDUFRO).

Giselle Martins Venâncio
Graduada em História pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (1987), possui mestrado em 
História pela Universidade Federal Fluminense (1996) e 
doutorado em História Social pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (2003). Atualmente, é professora ad-
junta do Departamento de História e do Programa de 
Pós-graduação em História da Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e do banco de avaliadores do Sinaes do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP/MEC). Tem experiência na área de História, com 
ênfase em Teoria e Metodologia da História, Historiogra-
Da e em História do Brasil Império e República.

Heloisa Helena Gomes de Matos
É Doutora em Ciências da Comunicação e Mestre pela 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA-USP). Realizou estágio pós-doutoral junto 
ao GRESEC (Groupe de Recherche sur les Enjeux de 
la Communication), Université Stendhal, Grenoble III, 
em 1995 e 2007. Em 1995, sua pesquisa abordou temas 
ligados à Comunicação Política, sobretudo, o processo 
eleitoral na França. Em 2007, desenvolveu uma pesquisa 
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sobre Capital Social, Comunicação e Tecnologia, que deu 
origem ao livro “Capital Social e Comunicação: interfaces 
e articulações”. Seus atuais interesses de pesquisa estão li-
gados às seguintes temáticas: eleições e democracia, teoria 
da opinião pública, capital social e engajamento cívico, co-
municação pública e organizacional e processos de cons-
tituição da cidadania. Como docente aposentada da USP, 
volta a colaborar com a ECA.

 
Isabel Travancas 

Formou-se em Jornalismo pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (1985). Fez mestrado 
em Antropologia Social no Museu Nacional da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (1991); doutorado 
em Literatura Comparada na Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (1998) e pós-doutorado no Pro-
grama de Pós-Graduação em Antropologia Social do 
Museu Nacional da UFRJ(2004). É professora adjunta 
da Escola de Comunicação da UFRJ. Desenvolve pes-
quisas sobre imprensa e literatura, sempre na interfa-
ce comunicação-antropologia. É autora dos livros: “O 
mundo dos jornalistas” (Summus Editorial, 1993); “O 
livro no jornal” (Ateliê Editorial, 2001); “Juventude e 
televisão”(FGV,2007). É organizadora dos livros “Antro-
pologia e Comunicação”(Garamond,2003) com Patrícia 
Farias e de “Novas Seletas- Lima Barreto” (Nova Fron-
teira, 2004).
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Jacqueline Rios
Jornalista, Graduada em Jornalismo pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, fez Mestrado em Comunicação 
Social na Universidade Metodista de São Paulo. Especia-
lizou-se como pesquisadora dos temas relacionados à im-
prensa feminina. Foi docente da Faculdade de Comunica-
ção da Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes (SP). 

José Afonso da Silva Junior
Jornalista, Fotógrafo, Pesquisador. Possui graduação em 

Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco (1992), mestrado em 
Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universida-
de Federal da Bahia (2000) e doutorado em Comunicação 
e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da 
Bahia (2006). Atualmente, é professor (adjunto) da Univer-
sidade Federal de Pernambuco, do quadro docente do Depar-
tamento de Comunicação (DCOM) e do Programa em pós-
-graduação em Comunicação(PPGCOM). Sua experiência 
na pesquisa em Comunicação é voltada para as relações entre 
o Jornalismo e a tecnologia, com ênfase em Jornalismo na web, 
agências de notícias e fotojornalismo digital.

José Carlos Lozano Rendón
Professor do Instituto Tecnológico de Monterrey (Me-

xico), onde dirige a Cátedra Televisa. Graduado em Co-
municação pela Universidade Regiomantana (Mexico), 
fez Mestrado na Universidade de Leicester (Inglaterra) e 
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Doutorado na Universidade do Texas (EUA). Tem vários 
livros publicados sobre metodologia da pesquisa, progra-
mação e audiência de televisão.

José Marques de Melo
Professor fundador da ECA-USP, idealizou e presidiu 

a INTERCOM, atuando, hoje, como Catedrático UNES-
CO na Universidade Metodista de São Paulo.

José Nêumanne Pinto
Jornalista, poeta e escritor paraibano. Dedica-se ao jor-

nalismo opinativo, mantendo seção de comentário político 
no Jornal da Tarde e no canal de televisão – SBT. Novelis-
ta, contista e romancista tem vários livros publicados; 

Marcelo Briseno Marques de Melo
Graduado em Rádio e TV pela Universidade Meto-

dista de São Paulo; doutor em Comunicação Social pela 
Universidade Metodista de São Paulo; Mestre em Letras 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordena, 
atualmente, o Curso de Rádio e Televisão da UMESP.

Maria Cristina Gobbi
Concluiu o Pós-doutorado (2008) no Programa de 

Pós-Graduação em Integração da América Latina da 
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Universidade de São Paulo - PROLAM/USP, o dou-
torado em Comunicação Social pela Universidade Me-
todista de São Paulo (2002). Atualmente, é professora do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultu-
ra e da Graduação em Comunicação da Universidade de 
Sorocaba (UNISO), vice-coordenadora e Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e em Te-
levisão Digital da UNESP, Diretora de Documentação da 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Co-
municação (INTERCOM). Coordenadora dos Grupos 
de Pesquisa sobre o Pensamento Comunicacional Latino-
-Americano e Comunicação Digital e Interfaces Culturais 
na América Latina do CNPq. Atua na área de Comuni-
cação, com ênfase em Comunicação Latino-Americana, 
Culturas Juvenis, Tecnologias Digitais, Diversidade Cul-
tural, EaD e Tevisão Digital.

Mário F. Gutiérrez Olórtegui
Jornalista, fez Mestrado em Estudos Latino-america-

nos na Universidade de São Paulo. Atualmente, é profes-
sor de comunicação na  Universidade de Lima (Peru).

 

Mônica dos Santos Melo
Possui graduação em Licenciatura em Letras pela Uni-

versidade Federal de Viçosa (1987), mestrado em Estudos 
Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(1991) e doutorado em Estudos Linguísticos pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (2003). Atualmente, é 
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professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa. Tem 
experiência na área de Linguística. Atuando, principal-
mente, nos seguintes temas: publicidade, discurso, gênero, 
televisão.

Osvando J. de Morais
Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de 

Comunicações e Artes – ECA, da Universidade de São 
Paulo – USP. Mestre em Literatura Brasileira e gradua-
do em Letras pela Faculdade de FilosoDa, Letras e Ciên-
cias Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo 
– USP. É pesquisador e professor titular da Universidade 
de Sorocaba (graduação e pós-graduação – Lato e Stricto 
Sensu) e coordenador do Programa de Pós-graduação, ní-
vel Mestrado, em Comunicação e Cultura – UNISO. Di-
rige a Coleção Azul de Comunicação (Ateliê Editorial), 
a Coleção Verde-Amarela  e a Coleção Memórias-séries 
personalidades e documentos (INTERCOM). É líder do 
grupo de Pesquisa Teorias da Comunicação e da Cultura 
e desenvolve pesquisas que discutem as relações entre ide-
ologia e cultura de massa praticadas pelos grandes meios 
de Comunicação.

Pedro Paulo Procópio
Jornalista, foi diretor de redação da revista Imprensa, 

atuando, recentemente, como repórter do jornal O Estado 
de S. Paulo;
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Regina Festa
Jornalista, fez Mestrado na UMESP e Doutorado na 

USP, integrando a Diretoria da INTERCOM nos anos 
80. Consultora internacional, está vinculada à CEPAL 
(Chile) e outros organismos latino-americanos;

Sérgio Mattos
É escritor, compositor, poeta, jornalista e professor. 

Doutor em Comunicação pela Universidade do Texas, 
Austin, Estados Unidos (1982), vem realizando pesqui-
sas sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação 
de massa, no Brasil, desde a década de 1970. Vem contri-
buindo para fortalecer e dinamizar nossa associação desde 
os tempos seminais. Autor de obra vasta e signiDcativa, 
mereceu o reconhecimento da maturidade acadêmica com 
a outorga do Prêmio Luiz Beltrão 2000. Sua carreira do-
cente foi iniciada na UFBA, prolongando-se até hoje na 
recém fundada Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia.

Sônia Virgínia Moreira
Jornalista, professora e pesquisadora de Jornalismo, 

radiodifusão e comunicação internacional. Doutora em 
Ciências da Comunicação pela Universidade de São Pau-
lo (1999) e Mestre em Jornalismo pela Universidade do 
Colorado / Boulder, EUA (1981). Professora adjunta da 
Faculdade de Comunicação Social da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, onde integra o corpo docente 
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do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-
-Graduação em Comunicação. É membro do Conselho 
Curador da Sociedade Brasileira de Estudos Interdiscipli-
nares da Comunicação (Intercom) e do World Journalism 
Education Council. Participa como pesquisadora sênior 
de dois projetos internacionais de investigação cientíDca: o 
Worlds of Journalism Project (Universidade de Zurique) 
e o International Media Concentration Research Project 
(Universidade de Columbia - NY). Lidera o Grupo de 
Pesquisa do CNPq “GeograDas da Comunicação”. 

Veneza Mayora Ronsini
Graduada em Comunicação Social pela Universida-

de Federal de Santa Maria (1983), Mestre em Ciências 
da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1993), 
Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo 
(2000) com bolsa-sanduíche na University of California 
(1998). Desde 1985, trabalha como professora na Univer-
sidade Federal de Santa Maria, onde coordena o grupo 
de pesquisa de Mídia, Recepção e Consumo cultural. É 
Pesquisadora do CNPq, vice-coordenadora do Mestrado 
em Comunicação da UFSM. 
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