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Resumo 

 

O Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação completa 40 edições em seu 

quadragésimo ano em 2017. Dessa forma, esta pesquisa apresenta os primeiros dados 

quantitativos sobre a preocupação ética dos pesquisadores brasileiros nos trabalhos 

publicados nos Anais da Intercom Nacional nos últimos 10 anos. A investigação 

objetiva realizar um levantamento do estado da arte das pesquisas em ética da 

comunicação nos anais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação entre os 

anos 2007 e 2016. Servindo-se da pesquisa bibliográfica como estado da arte e da 

técnica de análise de conteúdo para categorização dos dados, a investigação apresenta a 

amostra de 227 artigos e suas características entre o universo de 9.304 investigações da 

Intercom. 

 

Palavras-chave: ética; Intercom; estado da arte; pesquisa. 

 

Introdução 

 

A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom) é uma das maiores e mais tradicionais instituições acadêmicas da área de 

Comunicação. Em sua página na internet a entidade se define como o órgão que 

“estimula o desenvolvimento de produção científica não apenas entre mestres e 

doutores, mas também entre alunos e recém-graduados em Comunicação, oferecendo 

prêmios como forma de reconhecimento aos que se destacam nos eventos promovidos 

pela entidade.”4 (INTERCOM, 2017). 

Fundada em 12 de dezembro de 1997 em São Paulo, a Intercom comemora 40 

anos de existência e 40 edições consecutivas de seu congresso nacional que chega a 

reunir mais de três mil pesquisadores. Além do evento nacional, a entidade promove 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Mestre em Jornalismo. Professor na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), pesquisador do Monitor de Mídia, e-

mail: thiago.ac@univali.br 
3 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Jornalismo da Univali, email: grazielleguimaraes3@gmail.com 
4Disponível em: http://www.portalintercom.org.br/a-intercom Acessado em: 3 de março de 2017. 
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encontros anuais em todas as regiões do país, eventos de iniciação científica (Intercom 

Júnior), prêmios, simpósios e colóquios.  

Em vista desse histórico e pioneirismo em reunir a reflexão sobre a 

Comunicação no Brasil, julgamos de interesse, abrangência e relevância a escolha pelos 

artigos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação para 

empreender uma pesquisa sobre a reflexão ética e deontológica nos últimos 10 anos. 

Guiamo-nos pela pergunta: Qual o panorama da pesquisa em ética da comunicação nos 

trabalhos do Congresso? 

Dessa forma esta investigação objetiva de maneira geral realizar um 

levantamento do estado da arte das pesquisas em ética da comunicação publicadas nos 

anais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação entre os anos 2007 e 2016. 

De maneira mais específica, neste artigo pretende apresentar os dados preliminares do 

levantamento, para identificar quais as áreas da Comunicação mais preocupadas com as 

reflexões éticas nos últimos 10 anos, bem como esclarecer os critérios metodológicos de 

seleção do corpus em suas abrangências e limitações. 

A pesquisa se vale da técnica de Análise de Conteúdo para sistematizar e 

analisar os dados quantitativos coletados nesta primeira etapa da investigação, na qual 

selecionou quais os artigos que tratam de ética, a partir da busca de termos de referência 

moral, ética e deontologia (e seus derivados) nos títulos, resumos e palavras-chave. 

Dessa forma, apresentamos os primeiros resultados de caráter quantitativo obtidos na 

investigação de estado da arte sobre ética nos Anais da Intercom Nacional. 

 Em comparação a outras perspectivas, há uma lacuna a ser preenchida na 

reflexão sobre os estudos em Ética da Comunicação, visto que já existem levantamentos 

de produção acadêmica. Além do jornalismo, já citado acima, destacamos os estudos de 

recepção, com literatura refletindo sobre 20 anos das pesquisas no Brasil com Jacks, 

Menezes e Piedras (2008) e Jackset. al (2014), e o abrangente estudo de Ruão (2004) ao 

tratar de um século de estudos em comunicação organizacional, no qual a ética também 

aparece como um grupo de destaque entre os trabalhos levantados. 

 O material empírico do qual esta pesquisa se debruça apresenta uma 

universalidade e abrangência por incluir todos os Grupos de Trabalho e Divisões 

Temáticas, antes estruturadas por Núcleos de Pesquisa, em um período de 10 anos de 

pesquisas entre 2007 e 2016. O acesso ao acervo de pesquisas é possível, pois a 

Intercom mantém em acervo digital, disponível gratuitamente, todos os artigos 
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aprovados em seus congressos nacionais e também os regionais, não incluídos nesta 

pesquisa. 

  

Ética, Comunicação e valores 

 

Alguns valores são universais para a humanidade, ao menos é isso que advoga a 

concepção moderna de ética. Kant, um dos maiores representantes do pensamento 

moderno em ética, vai buscar racionalmente qual o real valor a ser universalizado e o 

chama de imperativo categórico (RUSSEL, 2015). Mesmo tendo consciência de que 

outras correntes filosóficas argumentam não haver valores universalizáveis, e inclusive 

já se advogam que ultrapassamos os parâmetros da modernidade, é possívelencontrar 

alguns valores universalizados, ou melhor dizendo, compartilhados pelas diferentes 

áreas da comunicação.  

Bettetini e Fumagalli (2001) ao apresentarem em seu livro “ideias para uma ética 

da comunicação”ilustram que a ética, como área da racionalidade e abstração filosófica, 

enfrenta em certos momentos dificuldades para pensar uma área tão corpórea e 

complexa como a comunicação. No entanto, os italianos advogam que tanto a ética 

alcançou uma vivacidade ao retomar algumas concepções da ética aristotélica clássica e 

aplica-las nas práticas atuais da sociedade e da comunicação. A “vida boa” sustentada 

por Aristóteles tomou novos contornos em meio às reflexões contemporâneas.  

Assim também, outras correntes mais recentes da ética vêm tomando novas 

formas e sendo confrontadas por novos problemas com a popularização do acesso às 

plataformas de publicação online. É o caso da ética do discurso, defendida como a base 

de uma esfera pública baseada na razão e na dialética (HABERMAS, 2003), que 

apresentou novas possibilidades nos diversos fóruns de discussão na Internet (seja em 

notícias, redes sociais, ou plataformas especializadas para conversação pública). A ética 

conversacional do blogueira(SINGER, 2014; SILVA, 2014)renova valores como 

transparência e accountability (prestação de contas) e abre novas possibilidades de uma 

mediação da esfera pública através dos meios de comunicação. 

Outras correntes éticas também surgem em meio à crise da racionalidade 

moderna, com postulados inspirados nas reflexões de autores da pós-modernidade. 

Propõem novos pactos de boa convivência com os excluídos e marginalizados das 

reflexões anteriores (BARATTA, 2008), como é a proposta da ética cuidado e da ética 
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feminista já pensadas inclusive para o campo da comunicação nas reflexões de 

Camponez (2014) e Christians (2014). 

Em seu conceito e sensível aplicabilidade 

 

a ética da comunicação social se define como o projeto de uma orientação 

livre e responsável do processo e do sistema de informação, bem como dos 

comunicadores e do público, visando ao bem da própria informação e da 

sociedade, uma e outra encaradas sob o ângulo do bem comum, do respeito 

das pessoas, dos valores e direitos fundamentais. (JOSAPHAT, 2006, p. 34) 

 

O esforço teórico e empírico de reflexão ética incide diretamente na qualidade 

profissional justificada por sua latente materialidade, já evidenciada 

acima(BETTETINI; FUMAGALLI, 2001).Diversos autores explicitam esta relação 

entre eticidade e qualidade técnica e profissional, por exemplo,no exercício do 

jornalismo (KARAM, 2004), na qualidade editorial (CHRISTOFOLETTI, 2008) e em 

campanhas publicitárias provocadoras de experiências estéticas e possíveis mudanças de 

comportamento (TOSCANI, 1996). 

A discussão sobre diferentes formas harmônicas de viver, ou melhor dizendo, 

conviver tem influenciado a ética a tomar novas direções ou até retomar visões 

anteriormente consideradas ultrapassadas (BETTETINI; FUMAGALLI 2001). Ao 

entendermos ética como “um estudo ou uma reflexão, científica ou filosófica, e 

eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas.” (VALLS, 

1994, p. 7) compreendemos, respaldados pelos autores, que há um sentido em retomar a 

discussão por valores 

 

[...] que são a base das relações humanas e sociais, constatando a mudança 

na hierarquização desses valores que as transformações vivenciadas a partir 

da segunda metade do século passado trouxeram à mentalidade das gerações 

subsequentes. (KOSOVSKI, 2008, p. 9) 

 

 A expressão aqui empregada “valores” não quer aqui mistificar ou 

desproblematizar a questão. Usamos a expressão no sentido de que valores são 

cultivados, dando a certeza da constante processualidade de suas dimensões. 

Com base no referencial aqui elucidado podemos considerar como um valor 

comum entre as diferentes áreas e perspectivas da comunicação a verdade. A discussão 

do conceito de verdade é algo tão antigo quanto à filosofia e o raciocínio humano. 

Atualmente, ética e verdade ocupam dois dos três principais campos da filosofia: a 

moral e a epistemologia. Mas é inegável que a verdade não é o único valor 
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compartilhado pela comunicação em sua reflexão ética e não há consenso sobre a 

hegemonia deste ou de outros valores. No entanto, verdade é um valor em constante 

elucidação nas obras da área. Em relação a outros princípios,Josaphat (2006) é um dos 

autores que se arrisca a elencar verdade, liberdade, justiça e solidariedade como 

principais valores a serem cultivados, seguidos, segundo o autor, por dignidade, 

responsabilidade, bem comum e felicidade. 

 A própria mudança no ecossistema informacional, possibilitadora da 

participação massiva na criação e circulação de conteúdos midiáticos, trouxe novos 

dilemas e preocupações éticas para a Comunicação Social. Autores como Jenkins, 

Green e Ford (2014, p. 366) defendem que cada pessoa tem o poder de propagação em 

suas mãos através de diversos dispositivos e deve “pensar sobre a nossa cumplicidade 

nos materiais que retransmitimos, sobre a responsabilidade que temos como cidadãos de 

examinar o que compartilhamos e sobre a nossa reputação como curadores das 

informações que escolhemos para circular”. 

 As novas ferramentas tecnológicas e os usos e apropriações emergidos delas nos 

reforçam mais uma vez a certeza da dinamicidade das discussões éticas. A cada nova 

descoberta e prática humana, novos dilemas e questionamentos surgem sobre o que é 

correto, o que vale a pena, o que não prejudica. A Comunicação apresenta-se, portanto, 

como campo fértil para as discussões éticas e deontológicas. 

 

Percurso metodológico: dificuldades,exploração do campo e próximas etapas 

 

Esta investigação em curso visa empreender um levantamento do estado da arte 

das pesquisas em ética da comunicação publicadas nos anais do Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação entre os anos 2007 e 2016. Guiando-se pelo questionamento: 

Qual o panorama da pesquisa em ética da comunicação nos trabalhos do Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação entre 2007 e 2016? 

Ao apresentar os primeiros resultados de caráter quantitativo obtidos na 

investigação de estado da arte sobre ética nos Anais da Intercom Nacional, esta 

investigação objetiva de maneira geral realizar um levantamento do estado da arte das 

pesquisas em ética da comunicação publicadas nos anais do Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação entre os anos 2007 e 2016. De maneira mais específica, neste 

artigo pretende apresentar os dados preliminares do levantamento, para identificar quais 
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as áreas da Comunicação mais preocupadas com as reflexões éticas nos últimos 10 anos, 

bem como esclarecer os critérios metodológicos de seleção do corpus em suas 

abrangências e limitações. 

O estado da arte é entendido aqui tanto como objetivo quanto como método 

orientador do percurso metodológico desta investigação. Por ter como objeto empírico a 

produção acadêmica em comunicação centrada na discussão da ética na comunicação, e 

de forma geral as pesquisas de estado da arte são 

 
[...] como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum 

o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica 

em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que 

aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em 

diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm 

sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de 

congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 257) 

 

O critério adotado para definiçãodo corpus, ou seja, os trabalhos que tratam de 

ética será a presença de palavras que marcam essa perspectiva em títulos, palavras-

chave ou resumos. Ética, deontologia e moral são as três palavras base para a procura 

desses termos e de seus derivados como eticidade, deontológicos e moralizante.A partir 

dessas palavras é possível definir a preocupação em tratar e discutir temas da ética 

durante o desenvolvimento dos trabalhos.  

Os trabalhos serão selecionados dos anais do encontro nacional da Intercom em 

seus Núcleos de Pesquisa em Comunicação, nos anos 2007 e 2008, e nos Grupos de 

Trabalho, distribuídos nas oito Divisões Temáticas (Jornalismo; Publicidade e 

Propaganda; Relações Públicas e Comunicação Organizacional; Comunicação 

Audiovisual; Comunicação Multimídia; Comunicação, Espaço e Cidadania; e Estudos 

Interdisciplinares) a partir de 2009. Os trabalhos estão disponíveis online no portal da 

Intercom (http://www.portalintercom.org.br/). Os artigos estão organizados em arquivos 

individuais em formato PDF, e organizados de acordo com a edição (ano) do evento e 

os respectivos Grupos de trabalho, Divisões Temáticas e Núcleos de pesquisa.  

A escolha do intervalo de análise em 10 anos nos permite a possibilidade de 

traçar opercurso das preocupações éticas na Comunicação. Assim também destacamos o 

panorama histórico das mudanças na estrutura, organização e hierarquização das 

temáticas em torno da área ao constatarmos a mudanças nos Grupos de Pesquisa da 

Intercom. Em 2007 e 2008, as apresentações e anais foram organizados em 18 Núcleos 
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de pesquisa. De 2009 em diante, os Núcleos foram reorganizados nas oito Divisões 

Temáticas citadas acima. 

De acordo com a Intercom em suas Normas e Regimentos dos Grupos de 

Pesquisa (GPS), as novas divisões e mudanças iniciaram em 2000 e se desdobraram em 

2008  

 

com a finalidade reunir pesquisadores interessados em temáticas 

dotadas de legitimação acadêmico-profissional ou que representam 

objetos demandando elucidação teórico-metodológica, visando 

estabelecer o diálogo e fomentar a pesquisa, contribuindo para 

troca efetiva de conhecimentos e para a evolução do campo da 

comunicação no Brasil.5 

 

Da mesma forma que o fenômeno vislumbrado apresenta uma característica 

interessante da evolução dos estudos e campos (ou subcampos) da Comunicação, essas 

mudanças causam um problema metodológico de classificação dos artigos. Diante do 

que se apresenta, decidimos não aglutinar os artigos conforme suas reestruturações 

lógicas para a classificação das áreas mais preocupadas com a ética. Preferimos trazer 

duas classificações diferentes. É importante destacar também que evitamos o erro de 

definirmos a Divisão Temática para um núcleo reformulado. Como se pode ver com os 

núcleos de Comunicação Turismo e Hospitalidade e Tecnologias de Informação e 

Comunicação que tiveram seus temas diluídos em mais de um Grupo de Pesquisa.  

Ao definirmos o corpus com o total de xxx artigos relacionados à ética na 

Comunicação apresentamos os primeiros dados coletados de caráter quantitativo. 

Através da técnica de Análise de Conteúdo (KRIPPENDORFF, 1990) os dados são 

apresentados e diferentes categorias. Neste trabalho apresentaremos o percentual dos 

artigos relacionados à ética em relação aos trabalhos apresentados nesses últimos 10 

anos do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação; a incidência das palavras 

ética, deontologia, moral e suas variantes nos títulos, resumos e palavras-chave; e a 

apreciação das áreas mais preocupadas com a temática apresentadas em dois gráficos 

(um referente aos dois primeiros anos e outro de acordo com os anos seguintes). 

 

Dados quantitativos sobre Ética nos Anais da Intercom entre 2007 e 2016 

 

                                                 
5 Disponível em: http://www.portalintercom.org.br/eventos/gps1/normas-regimentais-gps Acessado em 9 

de julho de 2017. 

http://www.portalintercom.org.br/eventos/gps1/normas-regimentais-gps
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 No universo dos 9.304 artigos publicados nos Anais do Brasileiro de Ciências da 

Comunicação foi extraído o total de 227 artigos relacionados à ética. Como explicamos 

anteriormente, foram buscadas as palavras ética, moral e deontologia e seus derivados 

nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos publicados Os artigos foram 

selecionados sem distinção dos sentidos utilizados pelos autores no emprego desses 

termos .Dessa forma, entendemos que os artigos selecionados de alguma forma 

elencaram os aspectos éticos dos temas abordados em seus artigos como uma 

característica interessante da investigação. Caso contrário, não seriam trazidos pelos 

autores para os resumos, palavras-chave e mais ainda nos títulos.  

 Dessa forma, o Gráfico 1 nos apresenta as palavras relacionadas ao tema mais 

utilizadas pelos pesquisadores da Comunicação nos últimos 10 encontros da Intercom.  

 

Gráfico 1: Termos utilizados pelos autores entre 2007 e 2016 

 

   Fonte: Dados sistematizados pelos autores 

 

 A palavra majoritariamente mais utilizadas na pesquisas é, de fato, ética e suas 

derivações, ao serem escritas 339 vezes, representando 67%. Como derivado da palavra 

ética podemos listar éticas, ético, éticos, eticamente e eticidade. Essa predominância 

guia inclusive o título deste trabalho ao preferirmos a expressão para caracterizar toda a 

amostra encontrada. O resultado também não surpreende ao entendermos que ética é o 

exercício reflexivo da ação humana, seu campo vai além do determinismo de condutas 

aceitáveis ou reprováveis, está no ato de questionar e encontrar soluções (BOFF, 2014). 

67%

11%

20%

2%
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Este é também o caminho da pesquisa acadêmica: observar, descrever, ponderar e, em 

alguns casos, ir além ao propor novos entendimentos e práticas. 

  Em seguida a expressão mais utilizada é ethos. Ethos, de acordo com Boff 

(2014) “não é primeiramente ética, mas a morada humana.” (p. 33), mas essa “morada 

(ethos) acaba sendo a ética que devemos ter e o anjo bom (daimon), o tato pelo que é 

justo e bom, o feeling para o que, em cada situação, deve ser feito.” (p. 35). A expressão 

grega é utilizada até os dias atuais com grafia similar a sua etimologia e não apresentou 

nenhuma variação gráfica, aparecendo 102 vezes (20%).  

 Depois a expressão moral aparece com suas variáveis moralizador, morais e 

moralizante, 56 vezes no corpus selecionado (11%). Os termos estavam relacionados a 

temas sobre a manutenção de valores cristalizados na moral da sociedade. Por fim, a 

expressão deontologia e deontológica aparece apenas 12 vezes (2%) nos trabalhos da 

Intercom. O resultado apresenta, a priori, uma desvantagem ao foco das discussões 

preocupadas com as práticas profissionais da comunicação, ou ao menos um 

entendimento e debate mais aberto às práticas como um todo e não somente nas relações 

profissionais. Essa prevalência da ética em relação à deontologia também pode se 

relacionar com a tomada de poder dos públicos e sua produção, participação e 

propagação de conteúdos. 

 No Gráfico 2, fazemos a relação das ocorrências das expressões ligas à ética, 

ethos, moral e deontologia nos campos utilizados para a seleção dos trabalhos, ou seja: 

títulos, resumos e palavras-chave. Das 509 palavras utilizadas, 319 apareceram nos 

resumo (63%), 111 nas palavras-chave (22%¨) e 79 nos títulos (15%). A predominância 

da incidência nos resumos é facilmente explicada pelo espaço em potencial a ser 

utilizados pelos autores. Enquanto as palavras-chaves são obrigatoriamente 3 a 5 

expressões e os títulos, em sua maioria, têm em média 10 palavras, os resumos podem 

conter até 10 linhas.  

No entanto, algumas características podem ser ressaltadas.  Como apenas 3 

títulos utilizam mais de uma expressão, podemos identificar que 76 artigos dos 227 

selecionadas tem os termos relacionados à ética em seus títulos, correspondendo a 

33,4% do total. Além das expressões derivadas de ética, moral e deontologia, 

percebemos nas palavras-chaves e nos resumos a utilização de outros termos 

relacionados diretamente ao tema. Encontramos a utilização de expressões como ética 
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jornalística, moral e bons costumes, ética profissional e ética publicitária para destacar 

alguns dos mais utilizados. 

 

Gráfico 2: Ocorrência dos termos nos títulos, resumos e palavras-chave 

 

  Fonte: dados sistematizados pelos autores 

 

Gráfico 3: Comparativo entre total de artigos e os artigos sobre ética 

 

   Fonte: dados sistematizados pelos autores 

 

Com a seleção de 227 entre 9.304 artigos sobre ética Anais do Brasileiro de 

Ciências da Comunicação chegamos a média de 2,43% do total de trabalhos envolvendo 

a temática. No Gráfico 3 apresentamos os números absolutos de investigações a cada 

ano e traçamos um comparativo em gráficos dispostos entre o total de artigos e os 
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artigos sobre ética. A cada ano, os percentuais variaram entre 3,52% em 2007 e 1,5% 

em 2014 e os números absolutos entre 37 no ano de 2017 e 13 nos anos de 2008 e 2014, 

o que coloca 2014 como o pior ano para as discussões éticas na Intercom Nacional. 

 Ao observarmos as linhas, percebemos que apenas os dois anos de menor 

incidência de artigos relacionados à temática que as linhas não acompanham a evolução 

no número de artigos de forma negativa e percebemos em 2016 uma evolução 

acentuada nos artigos de ética da Comunicação. Nos demais anos as curvas seguem um 

determinado padrão e a média de 2,43% dos artigos. 

 Após apresentarmos as características relativas ao total da amostra de artigos de 

ética, passamos a observar as discussões sobre o tema nas diferentes áreas da 

Comunicação, organizadas pelas Intercom nos Núcleos de Pesquisa em 2007 e 2008 e 

nas Divisões Temáticas a partir de 2009. Como explicitado anteriormente, as mudanças 

promovidas pela entidade nos fazem discutir as presenças e ausências em dois extratos 

diferenciados. Apresentamos no Gráfico 4, portanto, os artigos por área nos anos de 

2007 e 2008 e Gráficos 5 e 6 os anos entre 2009 e 2016. 

 

Gráfico 4: Artigos de ética nos anos 2007 e 2008 por NP 

 

Fonte: dados sistematizados pelos autores 
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em dois anos. Além dos listados acima, cinco NPs não apresentaram nenhuma pesquisa 

sobre o tema: Comunicação para a Cidadania; Fotografia: Comunicação e Cultura; 

Produção Editorial; Rádio e Mídia Sonora; e Comunicação e Culturas Urbanas. 

Gráfico 5: Artigos de ética entre os anos 2009 e 2016 por DT 

 

Fonte: dados sistematizados pelos autores 

 

Gráfico 6: Total de artigos de ética entre 2009 e 2016 por DT 
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Ao observarmos os gráficos 5 e 6 percebemos que apesar das mudanças 

estruturais nas Divisões Temáticas da Intercom é inegável dizer que o Jornalismo (56 

anos últimos oito anos e 66 no somatório) concentra grande parte das preocupações 

éticas da Comunicação. Juntamente com Interfaces Comunicacionais (33) e 

Comunicação Audiovisual (24) são os únicos DTs desde as suas criações que 

apresentam ao menos uma pesquisa relacionada à ética por encontro nacional. Apesar 

de ocupar a terceira colocação em produção sobre ética no somatório com 28 pesquisas, 

Estudos Interdisciplinares não teve pesquisas relacionadas em 2009, 2011 e 2014. 

Outra característica interessante é que duas divisões ligadas diretamente a um 

exercícios profissionais específico, Publicidade e Propaganda (20) e Relações Públicas 

(15), aparecem entre os quatro últimos DTs apenas na quinta e na sexta posição. Apesar 

da discussão incipiente nos grupos de Multimídia (5) e Comunicação Espaço e 

Cidadania (3), não houve nenhuma divisão sem artigos sobre ética desde 2009. 

 

Considerações Finais 

 

 Os dados aqui apresentados são resultados parciais de um material de pesquisa 

vasto e relevante. Foram encontrados 227 artigos em 10 anos de um universo de 9.304 

trabalhos nas diversas áreas da Comunicação. A presença dos artigos e a variedade de 

temáticas comprova a necessidade de discutir as práticas humanas e suas formas de 

convivência. 

 Evidentemente, há algumas inconsistências na aplicação metodológica. Sabemos 

que será preciso refinar os dados e retirar da amostra os artigos que mesmo 

apresentando alguma das derivações de ética ou moral ou deontologia não tratam da 

temática e acabam comprometendo investigações de maior profundidade. No entanto, 

decidimos manter nesta primeira abordagem, porque entendemos que a simples menção 

da temática já coloca a presença da preocupação dos pesquisadores com reflexões desse 

cunho e para abordagem quantitativa aqui empreendida não viciaria ou comprometeria 

os dados. 

 A predominância das expressões ligadas à ética e pouca incidência de moral e 

deontologia nos sinaliza o viés abrangente dos estudos apresentados no Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. As próximas etapas já definidas nos trarão 

maior clareza das propostas apresentadas. Serão contabilizados os principais autores, 
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tanto dos artigos, quantos os autores utilizados no referencial. Em seguida trataremos 

dos objetos de estudo e das metodologias utilizadas. E por fim trataremos da discussão 

mais abrangente sobre os valores éticos suscitados nas pesquisas em Comunicação. 

 Apesar de diversos autores apresentarem que os paradigmas da pós-modernidade 

dificultarem a universalização de valores. Entendemos o caminho percorrido pelos 

estudos de ética como observam Bettetini e Fumagalli (2001) e visualizamos a 

discussão por valores éticos. Dessa forma, empreenderemos uma discussão sobre 

possíveis valores compartilhados pelas diferentes áreas da Comunicação. 

 Por fim, salientamos a relevância dos dados quantitativos aqui levantados, desde 

o esforço no trato do material empírico, até a apreensão de características e mudanças 

históricas, teóricas e metodológicas no campo da Comunicação e na Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 
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