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Diga, por favor, seu nome completo, local e data de nas-

cimento.

Anamaria Fadul, nascida em Assis, Estado de São Paulo, em 

16 de junho. Ano não tem. 

Como se chamam seus pais e qual era a atividade pro-

fissional deles?

José Fadul Júnior e Dativa Lutti Fadul. Meu pai é advogado. 

Minha mãe do lar.

Qual foi a sua formação? Onde você estudou? 

Eu estudei em colégio de freira em Assis, o curso ginasial, 

depois fui pra Campinas, fiz lá o colegial e depois vim para 

São Paulo e fiz Filosofia na USP.

Como se deu seu interesse pela vida acadêmica e, especificamente, pela filosofia?

A questão da filosofia foi uma professora do colegial, do ensino médio, que realmente despertou em 

mim esse interesse. Eu queria fazer Direito, mas meu pai era advogado e disse que de jeito nenhum, 

não deixou. Ele queria que eu fizesse Economia e eu não quis fazer Economia. Então, a saída foi pela 

Filosofia, quer dizer, nem Direito, nem Economia, mas sim Filosofia. Aí eu vim pra USP, fiz Filosofia e 

fui me encantando pela área acadêmica. O curso da Maria Antonia era, imagina, eu entrei em 1963, o 

centro da intelectualidade paulista. Eu assisti a aulas do Rancière, que era o colaborador do Althus-

ser, de todos esses grandes pesquisadores franceses, a gente fazia curso com todos os professores 

que vinham pra cá. E uma coisa mais interessante: os cursos eram em francês, quer dizer, quando 

você entrava no curso de Filosofia, estava pressuposto que você sabia falar francês. Então, depois 

teve também a professora Danielle Ancier, que veio dar Filosofia Política, ela falava francês no curso 
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de segundo ano de graduação, não era nem pós. Então, vários professores, Michel Debrand, Michel 

Legrand, esses eram fixos no programa. A Danielle Ancier que ficou dois anos, três anos, e depois ela 

se casou com Rancière, ela conheceu Jacques Rancière aqui e depois se casa com ele, essa coisa 

toda. Ela foi minha orientadora também num determinado período e foi tudo muito conturbado, esse 

período da Maria Antonia foi um período muito difícil porque as pessoas estavam sendo persegui-

das. A Danielle, por exemplo, teve que fugir do país. Ela tinha ligação com os dominicanos, inclusive 

uma vez eu fui à casa dela e tinha lá um padre dominicano. E quando ela vai embora, embaixador, 

todo mundo a levou ao aeroporto, nós fomos no aeroporto, com medo de ela ser presa, porque os 

dominicanos já tinham sido presos. Então, eu diria pra você que eram momentos muito difíceis, muito 

tensos, aí 1967-1968, ela saiu do país em 1968. Então, eu acho que o curso de Filosofia na época era 

um curso onde passava todo mundo, passavam todos os grandes pesquisadores, por exemplo, o 

Fernando Henrique Cardoso vinha dar palestras pra gente, a gente assistia às palestras lá no curso 

de Sociologia, essa coisa toda. Então, a Maria Antonia representou um momento muito importante 

e quando acontece 1968, com aquela crise com o Mackenzie, nós fomos deslocados para a cidade 

universitária. Eu fazia pós-graduação já nessa época. Eu entrei na Filosofia da USP em 1963, terminei 

em 1967, em 1968 eu começo a pós-graduação.

Em filosofia?

Em filosofia. Eu começo com a Danielle, a Danielle vai embora também. Então, era tudo muito com-

plicado assim, bem difícil realmente.

Você teve ligações com o movimento estudantil?

Não, não tive, mas eu trabalhei num lugar que era o centro da POLOP, de tudo, o cursinho do grêmio 

da USP. Então, eu entrei em 1963, em 1965 eu faço um concurso no cursinho do grêmio da USP, eles 

tinham cursinho de preparação para o vestibular lá e eu começo a dar aula lá. E lá no cursinho você 

tinha todos os movimentos importantes, então, foi muito difícil, lá tinha tudo que você podia imaginar. 

Eu não me envolvi, mas meus amigos se envolveram. Só pra dar um exemplo pra você, um dos se-

cretários ali do cursinho do grêmio, ele estava com uma bomba no carro, ele se explodiu na Rua da 

Consolação. Tinha o João Antônio, que era meu amigo, colega de faculdade, também foi morto. Foi 

tudo muito difícil, esses anos foram bem difíceis e a gente perdeu muita gente ali. O cursinho do grê-

mio era controlado pelo pessoal do Marighella, uma confusão ali que você não tem ideia. O cursinho 

tinha realmente fundos, essa coisa toda, e sem ter uma relação com nada fiquei ali meio que no meio 

de tudo, tendo relação com todo mundo. Então, eu passei dois anos lá, 1966-1967, eu trabalhei então 

dando aula para os candidatos ao curso de Filosofia e depois teve mais coisas ainda. A Iara Iavelberg, 

você imagina a Iara, era professora de Psicologia no vestibular, no cursinho do grêmio da USP, e ela 



3

ANAMARIA FADUL

ficou doente, teve uma crise de asma, essa coisa toda e não pode continuar, eu a substituí. Eu vou à 

casa dela, a gente conversa, de repente de uma hora pra outra ela some e vai lá com Lamarca. Ela é 

morta em Salvador. Então, parece que meu nome está em tudo quanto é lugar aqui em São Paulo, de 

segurança, por causa dessas relações. O João Antônio, que também foi assassinado, a Iara, trabalhá-

vamos juntos, então tinha muita gente ali. Mas era uma coisa interessante, eu gostava de trabalhar 

lá. Aí 1968 eu estou na pós-graduação, a gente já vai lá pra faculdade, pra cidade universitária. Bom, 

então, rememorando, eu venho para São Paulo, entro no curso de Filosofia da Maria Antonia, cujos 

professores eram Giannotti, Bento e Cruz Costa, eu peguei o pessoal mais antigo também e foi bem 

estimulante o curso. Quando tem o conflito lá com Mackenzie a gente vai pra cidade universitária, e 

aí eu fico lá na cidade universitária fazendo pós-graduação. E aí, em 1969, fui convidada para entrar 

no Departamento de Filosofia, aí eu já tinha passado pela Daniella, que foi embora, a Gilda de Mello 

Franco também foi minha orientadora, mas eu não quis fazer estética. A história foi a seguinte; eu fui 

convidada para entrar no departamento e falei: “Olha, eu vou se trocar de orientador, porque eu não 

quero fazer estética, eu quero ficar com o Giannotti”. Aí eu impus essa condição. Aí o Giannotti me 

aceita como orientanda, me dá todas as coordenadas, essa coisa toda, ele fica um mês e é demitido 

da USP. Então, a minha história na pós-graduação foi muito conturbada, a Danielle teve que fugir do 
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país, depois Gilda, depois Giannotti, e eu termino com a Maria Sylvia de Carvalho Franco, que é so-

cióloga e que assume a chefia do departamento quando todos são demitidos. O Bento é demitido, o 

Giannotti é demitido e aí há histórias assim incríveis. Eu entro no departamento, o departamento não 

funciona, de março a julho era só discussão, ninguém fazia nada, foi um transtorno demitir todo mun-

do assim, e aí eu fui designada para ir para a Escola de Comunicações e Artes. Então é desse jeito, 

entro no Departamento de Filosofia, o departamento está parado, eles tinham convidado um profes-

sor, o Lívio Teixeira, para concorrer à disciplina de Filosofia na Escola de Comunicações e Artes, e o 

Lívio disse o seguinte: “Eu só aceito se me derem um assistente”. E aí, como eu estava entrando no 

departamento, me colocam para ir para a Escola de Comunicações e Artes como assistente do Lívio. 

Aí o Lívio fica um mês e tem um derrame cerebral, aí eu fico sozinha lá, dando Evolução do Pensamen-

to Filosófico Científico. Quando eu entro, a Lupe já estava doente, então, ao mesmo tempo que eu 

estou dando essa disciplina, eu vou dar uma mão pra ela, e ela morre em fevereiro de 1970, ela morre 

logo no comecinho e eu fico sozinha. Nós éramos em três professores de Filosofia e, de repente, 

eu fiquei sozinha na Escola de Comunicações e 

Artes, dando Filosofia. A Lupe dava Estética, eu 

e o professor Lívio dávamos Evolução do Pensa-

mento Filosófico, aí eu fiquei sozinha porque um 

se afastou por doença, a outra falece. E os meus 

contratos não andam na USP porque eu estava 

envolvida com toda essa gente. A Helena Hirata 

era também do movimento, não sei em que mo-

vimento ela estava também, então, como o con-

trato foi proposto para três professores juntos, 

parou na reitoria. Eu acho que se eu não tivesse 

ido para a Escola de Comunicações e Artes meu 

contrato nunca teria saído. Aí então, quando a Lupe falece, dou a aula dela, dou as minhas também 

e o meu contrato não saía de jeito nenhum. O primeiro sumiu, o segundo não tocou, aí a Escola de 

Comunicações e Artes, como não tinha mais ninguém pra dar Filosofia lá, aí fazem meu contrato. 

Então, foi desse jeito, eu fui emprestada do Departamento de Filosofia pra Escola de Comunicações 

e Artes, nós éramos em três professores, eu fiquei sozinha, não tinha jeito e aí eles me contratam 

pela Escola de Filosofia. Não se sabe até hoje por que, onde foram parar os contratos, esses dois 

contratos que sumiram na reitoria. Era muito difícil, eram momentos dificílimos. E aí eu fiquei lá, sem 

ter escolhido, sem ter nada, me apaixonei pela área, sou uma pessoa completamente voltada para 

a pesquisa em comunicação, eu acho filosofia uma base importantíssima, mas eu estou muito ligada 

à mídia, ligada aos meios e aí minha tese de doutorado já não é sobre o John Locke, minha tese de 

doutorado é sobre a teoria dos meios.

“Sou uma pessoa completamente vol-

tada para a pesquisa em comunicação, 

eu acho filosofia uma base importantís-

sima, mas eu estou muito ligada à mí-

dia, ligada aos meios e aí minha tese de 

doutorado já não é sobre o John Locke, 

minha tese de doutorado é sobre a teo-

ria dos meios”
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Quando começou a dar aula na ECA, como se sentiu?

Era o básico, eram todas disciplinas básicas, então reunia todo mundo, reunia curso de cinema, 

curso de Jornalismo, todas as áreas estavam juntas em 1969. Eu diria pra você que foi muito difícil, 

foi chocante, eu saio de um curso de filosofia pura pra ir pra uma Escola de Comunicações e Arte 

e havia coisas assim chocantes. O Giannotti, por exemplo, dizia que a ECA era o esgoto da USP. A 

Faculdade de Filosofia nunca aceitou a ECA, quer dizer, é muito tradicional a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, era muito tradicional, aceitar um curso de Comunicação era meio difícil em 1967, 

que é quando começa o curso. Eu chego em 1969. Mas eu diria pra você que o curso era muito con-

fuso, sabe? Porque veio todo mundo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, principalmente de 

Letras, vieram historiadores, vieram professores de italiano, de alemão, de espanhol, de tudo, então, 

era quase que um Departamento de Letras assim, era bem confuso no início, mas eu acho que a 

gente vai assim avançando. A faculdade foi criada sem ter assim, como eu diria pra você? Sem ter um 

estudo. Nas áreas profissionais não, foi diferente, estou falando mais das áreas básicas, que aí veio 

toda Faculdade de Filosofia, viemos nós do Departamento de Filosofia, o pessoal do Departamento 

de História, o pessoal do Departamento de Letras, então, viram um pouco assim bem confuso. Não 

sei como é a história da faculdade de comunicações do Rio, mas a da USP foi um pouco assim, uma 

filial da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Agora, os cursos profissionalizantes eram muito 

bons, então, veio o professor José Marques de Melo, veio todo pessoal de cinema, o pessoal de 

artes também era muito bom, então tinha essa contradição, uma faculdade de Filosofia com um 

curso especializado depois de dois anos. Eu diria pra você que era separado, eram dois anos de 

Sociologia, Antropologia e depois, no terceiro ano, entravam os cursos 

profissionalizantes. 

Fale de seu doutorado.

Eu começo em 1973 a fazer o curso, a orientadora é a Maria Sylvia. 

Eu terminei o mestrado em 1972, começo o doutorado em 1973 com 

ela como minha orientadora, mas aí eu concorri a uma bolsa 

da Fulbright e ganhei para fazer o doutorado na Univer-

sidade de Nova York. Mas aí eu tinha um problema de 

saúde, não pude ir, tive que desistir da bolsa e fiquei 

afastada três anos, problema de coluna. Depois da 

terceira cirurgia eu voltei e fiz aqui o doutorado com 

a Maria Sylvia. Então, 1978, 1979, 1980, eu termino 

meu doutorado, em 1980.
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Que era sobre...

Sobre teoria da comunicação para uma teoria dos meios, a partir da fotografia como é que vai evo-

luindo até a gente chegar às novas, não às novas mídias, porque era 1980, a televisão era a mídia 

mais recente.

E a partir daí você segue por uma pesquisa de comunicação mesmo?

Eu fiz no Departamento de Filosofia, mas a tese era de comunicação, o doutorado foi na Faculdade 

de Filosofia, mas a tese é de comunicação, então é porque não tinha jeito, não tinha doutorado na 

ECA ainda, a ECA começa o mestrado acho que em 1973, e aí eu tenho que fazer na Filosofia. E foi 

uma experiência bastante interessante, essa coisa toda, mas eu acho que ainda tem muita coisa 

ainda pra gente fazer.

Quando você começa a pesquisar telenovela?

A telenovela é uma coisa gozada, bem interessante. Porque quando eu conheço o professor Mar-

ques, em 1969, nos trabalhávamos no barracão, a Escola de Comunicações nasceu num barracão. 

Depois que, em 1970, a gente vai, porque devia ser o arquivo da reitoria, então a Escola de Comuni-

cações e Artes tem sede no arquivo da reitoria. Em 1970, eu aí já bem próxima do professor Marques, 

essa coisa toda, e eu adorniana, frankfurtiana, já acabando a minha vida com a história, ele adorava 

telenovela, ele tinha feito uma pesquisa sobre telenovela, acho que em 1966, 1967, essa coisa toda, 

e ele começa assim a despertar minha atenção. E é interessante que depois eu guardo as críticas 

que a Helena Silveira fazia na Folha de S. Paulo, então, guardei todas as críticas dela de telenovela 

e uma coisa interessante é que a gente queria fazer um livro com essas críticas dela. E falamos com 

a Folha, você sabe que a Folha não tinha alguns artigos dela, então a Folha me deu os que ela tinha, 

eu passei para a Folha os que ela não tinha, para o arquivo da Folha, e aí eu começo a me interessar 

por telenovela, assistir, mas eu diria que foi o professor Marques que despertou um pouco a minha 

atenção para esse tema. Isso foi nos anos 1970, mas aí realmente a telenovela só entra assim, com 

forma de pesquisa temática em 1991, com a criação do Núcleo de Pesquisa de Telenovela.

Nessa época você já tinha publicado o primeiro livro?

Não, foi depois. Então, foi com a pesquisa do Núcleo de Pesquisa de Telenovela que a gente começa 

realmente, por causa de uma pesquisa com a Universidade do Texas. Essa foi uma das experiên-

cias mais interessantes que eu tive, trabalhar com demógrafos americanos, demógrafos brasileiros, 

cientistas políticos brasileiros e nós, da comunicação, o professor Marques, da ECA, e o professor 

McAnany, da Universidade Austin, Texas, em Austin, os demógrafos lá e o pessoal de demografia da 



7

ANAMARIA FADUL

Unicamp, o pessoal de demografia da Universidade Federal de Minas Gerais, depois havia cientistas 

políticos do Cebrap também. Eu acho que foi quando eu mais aprendi na minha vida, a gente fazia 

umas reuniões com Elza Berquó, a elite brasileira de demografia, de ciência política, de economia e 

nós, do Texas e da ECA, de comunicação. O mais fascinante para a gente foi eles trazerem esse pro-

blema para nós, os demógrafos, porque eles não conseguiam entender como o Brasil tinha mudado 

o perfil demográfico sem políticas públicas de controle da natalidade. Então, esse é o problema que 

os demógrafos, cientistas políticos trazem para o pessoal de comunicação, como é que vocês veem 

isso aí? Como é que a gente pode entender? E a hipótese que eles colocavam é se a telenovela tem 

alguma coisa a ver com isso. E foi a coisa mais linda, a pesquisa mais bonita que nós já fizemos, foi 

tentar descobrir como é que era a família na telenovela. Então, o meu trabalho foi esse, a criação 

do Núcleo de Pesquisa vem através disso, nós tínhamos que fazer pesquisa sobre as famílias, eu fiz 

base de dados, foi um trabalho assim realmente 

de maluco, porque a gente pegou um trabalho 

de um pesquisador norte-americano que exa-

minou as relações sexuais nas famílias america-

nas, então, eu peguei um pouco a metodologia 

dele, como ele examinou as famílias. Então, ten-

tamos examinar aqui como é que era a família e 

o mais importante, qual é o tamanho da família 

– e a conclusão é absolutamente surpreenden-

te, quer dizer, se não me engano, acho que em 

20 anos havia duas famílias com mais de dois 

filhos, uma tinha quatro, outra tinha seis. E a fa-

mília era um filho, dois filhos, mesmo famílias de 

favelas tinham um filho. E aí foi muito interessante, porque nós não debatemos só entre os pesquisa-

dores das ciências sociais, nós fomos debater com os autores também. Então, as entrevistas com os 

autores foram fascinantes, e uma das coisas que eles diziam pra gente é que é muito difícil trabalhar 

com uma família, arrumar assunto para seis filhos, então a história era que realmente as famílias eram 

pequenas, porque são várias famílias e você não tinha condições de trabalhar com assunto para seis 

filhos. Então, de certa forma, é uma questão que surge não de forma intencional, mas como uma 

exigência da dramaturgia, do gênero, do gênero telenovela, que leva a novela ter esse impacto no 

perfil demográfico brasileiro. É uma coisa assim que os demógrafos não conseguiam entender, como 

na ausência de políticas públicas de controle da natalidade, você tinha essa mudança. E outra coisa, 

atualmente nós estamos com menos de dois filhos por família, taxa de país altamente avançado, quer 

dizer, é difícil você imaginar isso. Mas as pesquisas que foram feitas, inclusive, por uma socióloga, 

ela fez em uma cidade pequena de Minas Gerais grupos de discussão, fez o doutorado dela na Uni-

“Foi com a pesquisa do Núcleo de Pes-

quisa de Telenovela que a gente come-

ça realmente, por causa de uma pesqui-

sa com a Universidade do Texas. Essa 

foi uma das experiências mais interes-

santes que eu tive, trabalhar com demó-

grafos americanos, demógrafos brasilei-

ros, cientistas políticos brasileiros e nós, 

da comunicação”
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camp, um doutorado maravilhoso, eu acompanhei bastante esse doutorado e uma das coisas que 

me impressionou muito, porque a gente fazia, essas reuniões eram todas juntas. Em uma das nossas 

reuniões, ela relata o seguinte: uma das participantes diz pra ela que só se separou do marido depois 

que a personagem do Rei do Gado se separou do marido dela. Então, eu acho que o impacto da 

telenovela brasileira é inegável, a gente precisa pensar bem no que a telenovela traz, e eu acho que 

é fantástico, acho que é um caso único no mundo desse impacto tão grande. Isso tem a ver também 

com a história da telenovela na Rede Globo, que aí não dá para você separar esse impacto da qua-

lidade. Então, quando você tem os autores que estão na Rede Globo, que são os autores que não 

podem mais trabalhar no teatro, que são proibidos de trabalhar no teatro, Dias Gomes, Lauro César 

Muniz, todos eles, eles vão para a televisão. Então, quando a gente pensa em Escalada, quando a 

gente pensa em Roque Santeiro, essas coisas todas, é realmente uma coisa muito surpreendente, 

eu diria que não é muito comum isso na América Latina. Eu acho que a ditadura prestou um serviço 

à teledramaturgia brasileira, proibiu os autores de teatro, de literatura, de publicarem, de pesquisa-

rem e mais recentemente o pessoal de cinema, que está chegando também na telenovela. Então, eu 

acho que a telenovela brasileira é um caso assim meio sui generis, quando você analisa a ficção em 

outros países, não tem esse impacto que nós temos.

Conte sobre o Núcleo de Pesquisa.

O Núcleo foi uma experiência fascinante, porque o objetivo era ter um suporte para a pesquisa, en-

tão nós fizemos bases de dados, eu tinha que ter bases de dados pra poder pesquisar as famílias, as 

novelas, essa coisa toda. E também acervo, a gente foi conseguindo conquistar, realmente. Eu fico 

até triste de pensar que perdemos tudo. Por exemplo, a Abril tinha uma coleção de revista Contigo 

todinha encadernada. A Abril fica sabendo do Núcleo de Pesquisa, eles vão comemorar não sei 

quantos anos de telenovela, precisam fazer um número especial da revista Contigo e perguntam se 

podem ir lá pesquisar com a gente. Aí vai um dos jornalistas e ele fica absolutamente fascinado por-

que na base de dados havia todos os nomes dos artistas profissionais, não sei o quê, e o nome das 

músicas também, todas as músicas que eram tocadas, essa coisa toda. Então, eles fazem dois núme-

ros dedicados à história da telenovela, eu não sei se eram 30 anos, alguma coisa assim. E depois, 

uma coisa muito interessante é que na primeira página da revista Contigo eles agradecem ao Nú-

cleo, eu fiquei uma tarde inteira pesquisando com esse jornalista, ajudando a procurar as coisas, 

porque se você escrevesse assim uma música, Caetano Veloso, aí aparecia a novela em que essa 

música tocou. Então, foi um software desenvolvido a partir de um software da Unesco e que foi de-

senvolvido com o pessoal da biblioteca também. Foi uma coisa assim fantástica, a gente indexou as 

463 novelas e é uma pena que depois a biblioteca tira do ar. Então, essa história do Núcleo de Pes-

quisa, a gente foi conseguindo doações, quando surgiu na mídia que o núcleo foi criado, aí todo 
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mundo se interessa, eu fui entrevistada na Record naquela época, não era ainda da Universal, na 

Record, sobre o lançamento do livro, telenovela, e o Lauro César Muniz assiste essa entrevista e ele 

vai, ele procura, ele vai para a ECA, quer dizer, todo mundo tem interesse. E a gente fazia reuniões 

no Núcleo e vinham os autores aqui de São Paulo, vários autores, a gente fazia reuniões, era uma 

coisa muito fascinante. Nós tínhamos duas coisas: eu tinha os alunos que faziam pesquisas de mes-

trado sobre telenovela, eu orientei acho que quatro ou cinco teses sobre telenovela, e depois tinha 

também o pessoal, os autores que iam lá, participavam das nossas reuniões. Por exemplo, no livro da 

Memória da Telenovela Brasileira, a segunda edição ou terceira, se não me engano, quem faz a 

apresentação sou eu. O Ismael Fernandes já tinha falecido e a esposa se dirige a nós e pede pra 

gente fazer. O Ismael participava das reuniões, era muito lindo, porque eu diria pra você que São 

Paulo inteiro se interessou, quer dizer, os autores, pesquisadores, alunos de graduação. Eu tinha 

amigos lá na FAAP, eles mandavam os alunos fazerem pesquisas sobre telenovela no Núcleo, e eu 

estava sempre disponível aos alunos de graduação, alunos de pós, eu recebia pesquisadores, por 

exemplo, dos Estados Unidos. Tomas Pumarejo veio visitar o Núcleo de Pesquisa e, quando chega 

lá, fala: “Ah, porque a minha tese...”, “Eu tenho a 

sua tese”, “Mas como é que você tem a minha 

tese?”. Eu fiz um doutorado sobre a telenovela 

nos Estados Unidos, o McAnany, que era o nosso 

correspondente na Universidade do Texas, me 

mandou a tese do Pumarejo, então, quando ele 

chega aqui, o Núcleo já tem a tese de doutorado 

dele. O outro é um pesquisador brasileiro na Po-

lônia, que estava fazendo mestrado lá e queria 

conhecer o núcleo. Chega lá, conversa comigo, 

essa coisa toda, e aí nós definimos, os dois, o 

tema de mestrado dele, ele queria estudar a tele-

novela, mas não sabia como, e eu: “Como é a te-

lenovela na Polônia?”, aí ele fala assim pra mim: 

“Olha, a atriz da Escrava Isaura chega na Polônia, 

em Varsóvia, tinha gente do aeroporto até o cen-

tro da cidade, igualzinho quando os Beatles fo-

ram lá”. Eu falei: “Bom, está aí a tese, ou seja, a 

Escrava Isaura na Polônia, quer dizer, como é que 

foi a chegada da Escrava Isaura na televisão da 

Polônia. E ele faz essa dissertação, linda, linda, 

linda, em polonês, vou começar a chorar daqui a 
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pouco, aí ele traz a tese para mim, tem o agradecimento e tudo, em polonês. Essa é uma. A outra é 

uma pesquisadora da Suécia que vem visitar o núcleo também, está fazendo um doutorado na Uni-

versidade, tenho a tese dela, todo mundo agradece para mim nas teses. É um doutorado na 

Universidade de Estocolmo, na Antropologia, é lindo o trabalho dela. Então, eu diria pra você que o 

Núcleo de Pesquisa se torna em São Paulo, depois no Brasil e depois no exterior um objeto de inte-

resse, as pessoas querem saber o que nós fazemos lá. Então, eu comecei dizendo para você que era 

acervo, pesquisa e atendimento ao público, que é graduação, pós-graduação e profissionais, quer 

dizer, todos eles iam lá. Um dos nossos autores aqui de São Paulo, de Abaré, vem trazer para o Nú-

cleo a novela dele. Aí, na Alemanha, quando eles passam uma telenovela, eles publicam o livro e ele 

traz o livro em alemão. Então, nós tínhamos no Núcleo o livro em alemão de uma telenovela exibida 

lá, era do horário das seis. Então nós tínhamos a tese em polonês, mestrado em polonês e outra 

coisa interessante, esse orientador escreve agradecendo essa coisa toda. Eu tinha correspondência 

com os orientadores, com os estudantes, então tinha essa novela em alemão que foi publicada, eu 

não sabia disso, que na Alemanha quando se exibia uma novela se publicava o texto. A gente tinha 

um acervo, um acervo que ia crescendo assim, todo mundo ligava pra gente. Teve uma história bem 

interessante também: uma professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras telefona um dia 

pra mim e fala que tinha uma funcionária, falecida, que tinha cartas da Eva Wilma, tinha uma coleção 

de revistas da Amiga, da Contigo e pôsteres, se nós queríamos. Falei: “Claro que nós queremos”, 

fomos lá buscar. Eram coisas assim, muito interessantes. Depois tinha outra coisa também, que era 

sobre as radionovelas. Eu tinha um amigo no Centro Cultural de São Paulo, eu já tinha ido lá fazer 

pesquisa, e um dia ele me liga desesperado, fala assim: “Olha, eu estou aqui com um material, rotei-

ros de telenovelas, e o diretor do Centro mandou jogar fora, eu queria saber se vocês se interessam”. 

Falei: “Claro que a gente se interessa, radionovela também interessa ter, essas coisas todas”, “Só que 

tem um problema, a gente vai ter que roubar, porque jogar fora pode, doar não pode”. Aí nós combi-

namos, vamos eu e ele, eu levo meu carro, estaciono na frente do Centro Cultural. Ele disse o seguin-

te: “Olha, não vamos carregar muitos de cada vez porque o guarda pode desconfiar”, nós tínhamos 

que passar pelo guarda. Contando isso é inacreditável, só no Brasil, só no Brasil. E a gente foi 

roubando, ia ser lixo, fomos pondo no meu carro ali estacionado e levamos tudo isso para o acervo. 

Agora, o que é interessante é que com o desenvolvimento de pesquisa, depois nós fizemos um gru-

po de pesquisa no departamento. Aí vou contar outra história também, interessante. O diretor da 

ECA – o Marques saiu em 1992 – queria acabar com o núcleo, que ia acabar, não sei o quê. Aí um dia 

eu estou lá trabalhando no Núcleo, trabalhava até oito, nove horas, a professora Baccega passa lá e 

diz assim: “Olha, o diretor da ECA disse que vai acabar com os núcleos. Eu acho que se passar por 

departamento a gente salva o núcleo”. Então, às oito e meia da noite o destino do Núcleo é selado, 

porque ele passa para o departamento. E aí passa para o departamento, a gente tem um projeto de 

pesquisa do departamento, aí vai crescendo, vai crescendo. Isso então em 1991. Eu fico até 1996 
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como presidente do Núcleo de Pesquisa, até 1996, depois eu passo para a Baccega, eu saio, vou 

para a Metodista e a professora Baccega fica. Mas esse período de 1991 a 1996 foi um período de 

crescimento, a gente consegue da reitoria arquivos deslizantes. Quem ia ficava de queixo caído. E eu 

tinha a pessoa fundamental, ela foi contratada pela professora Baccega, a Maria Ataide, que depois 

vira minha orientanda e faz o seu mestrado sobre o Núcleo de Pesquisa. Quer dizer, se não existisse 

essa dissertação de mestrado sobre o Núcleo, ia ficar na minha memória, da Cida, mas o importante 

é que a tese ficou, então tem toda história do Núcleo de Pesquisa ali com a Maria Ataide. Então, ela 

faz o mestrado, depois faz o doutorado. Eu acho que a Maria fez uma diferença aqui dentro, quando 

ela vem da área de arquivos, ela entendia profundamente do tema. Então, eu acho assim, o Núcleo 

teve esse período do professor Marques, que é a ligação com Austin, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Unicamp, essa coisa toda. Depois, há um momento em que outro diretor assume, então nós 

passamos para o Departamento de Comunicação e Artes e aí a gente cresce mais ainda. A pesquisa 

de Austin, por exemplo, termina em 1995, eu entrego o trabalho em 1995 e, a professora Baccega 

fica lá e consegue manter com esse objetivo. Naquele momento era assim, servir de apoio para o 

pesquisador, quem precisasse pesquisar teria ali todo um material disponível, e as bases de dados 

eram fantásticas. Eu queria até ver se eu dava alguma destinação pra isso aí. Eu pensei outro dia, tem 

um pessoal aqui de São Paulo, da Memória, pensei em passar para eles esse material, porque está 

tudo em DOS ainda. Está tudo em DOS, software da Unesco. É um pessoal fantástico também, até 

separei para falar com eles. Então, é um pouco assim, o Núcleo de Pesquisa foi uma coisa muito im-

portante para mim, eu acho que esse trabalho foi muito interessante, a família na telenovela brasilei-

ra, eu acho que estabelecer esse diálogo com outras áreas, como antropologia, como demografia e 

o pessoal de comunicação foi um aprendizado para todos nós.

Você se aposentou em 1996?

Eu me aposento da USP e vou para a pós-graduação da Metodista. E aí eu mudo de área, aí eu 

passo para a comunicação internacional, mídia global, mídia regional. O professor Marques falou o 

seguinte: “Olha, você pode vir pra cá, mas não é telenovela mais, agora”. Então, faz muito tempo que 

eu estou na área internacional. 

Como você soube da notícia do incêndio que destruiu o arquivo com o material acumulado 

pelo Núcleo?

Ah! Eu queria morrer, ter dedicado tanto tempo, tanto esforço, a gente saía da USP nove e meia, dez 

horas, todos os dias, porque fazer uma base de dados não é brincadeira, 463 novelas. Buscar todas 

essas informações, com nome de música, nome de cantor, tudo. Então, foi muito triste, muito triste.
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Perdeu-se tudo mesmo?

Tudo, tudo. Você sabe o que sobrou? Uma roda do arquivo deslizante que eu acho que era de aço, 

só, o resto queimou tudo, devia ser alumínio, não sei que material que era aquele arquivo deslizante, 

só sei que as rodas sobraram. Foi uma conquista tão grande a gente ter uma sala daquele tamanho 

no departamento, eu diria para você que era primeiro mundo. O pessoal que chegava de fora e 

ficava impressionado. Eu sinto isso, você perder o livro em alemão de uma novela nossa, perder uma 

tese de mestrado em polonês, o doutorado do Pumarejo em inglês, então, tinha muita coisa assim. 

Os autores de telenovelas iam lá também doar as coisas. Eu diria que nós tínhamos uma relação 

muito íntima. 

Você acompanhou a criação da Intercom?

Eu posso dizer que acompanhei mais por ou-

vir dizer, no início, porque em julho, durante a 

SPBC, eu estava nos Estados Unidos em tra-

tamento de saúde. Quando eles decidem, o 

Carlos Eduardo, o Marques, criar a Intercom na 

SPBC, que é realizada na PUC de São Paulo, 

eu não estou aí, volto depois. Só em março de 

1978 é que eu me envolvo completamente com 

a Intercom, mas eu acompanhei desde o início, 

eu me associo imediatamente, embora não te-

nha participado ativamente da criação, eu sabia o que estava acontecendo e sou uma das sócias 

fundadoras. Nós tínhamos umas reuniões na Cásper Líbero, eu consegui ir em algumas e depois, 

quando eu fico boa, em 1978 eu estou bem de saúde e aí eu me envolvo completamente no douto-

rado e na Intercom.

Como era a Intercom no início?

No início era gozadíssimo, porque era um grupo de amigos, de colgas de faculdade, que se reunia, a 

primeira reunião foi em Santos, em 1979, na casa do Eduardo, que estava lá, que organizou o primei-

ro encontro, e depois eram os conventos, a gente realizava em recinto de igreja. E foi muito gostoso, 

era pouca gente e a gente foi se envolvendo, envolvendo. Eu viro vice, o Carlos era vice, o Marques 

era presidente, só que o Carlos vai pra Rio Grande do Norte e, na verdade, quem faz o papel de vice-

-presidente sou eu, eu que fico ali no meio do campo, eu e o Marques. E aí eu sou eleita vice-presi-

dente em 1981 e fico até 1983, quando sou eleita presidente. Mas o Marques se afasta, acho que em 

“Só em março de 1978 é que eu me en-

volvo completamente com a Intercom, 

mas eu acompanhei desde o início, eu 

me associo imediatamente, embora não 

tenha participado ativamente da cria-

ção, eu sabia o que estava acontecendo 

e sou uma das sócias fundadoras”
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1982, eu fico como presidente em exercício, em 1982. Então fiquei até 1985, por quatro anos. E foi 

um período bem interessante também, eu acho que é um período que a gente começa a estabelecer 

relações internacionais, 1981 já é o primeiro encontro nosso com pesquisadores de fora, e a Intercom 

vai se internacionalizando. Em 1983, por exemplo, em Bertioga, nós tivemos 17 pesquisadores estran-

geiros, então, foi um avanço muito grande, a Intercom se internacionaliza. Nós já tínhamos recebido 

o Roncagliolo, o Mattelart, Mattelart acho que vem em 1982. E aí em 1983 marca-se um momento 

muito importante, nós temos pesquisadores do Canadá, da Europa, Itália, França, vem todo mundo 

pra cá, Jesús Martín-Barbero vem pela primeira vez também.

No início havia ciclos de estudo da Intercom, não?

Exatamente, nos conventos, nesses lugares assim bem escondidos.

E o primeiro encontro?

Em Santos. Foi interessante, acho que eram 49 pessoas, não me lembro bem, era pouquíssima gente 

num salão de um hotel, realmente foi muito interessante, foi a primeira vez aí que a gente se reúne 

para falar dos nossos temas de pesquisa, das nossas atividades, das nossas pesquisas. Eu acho que 

vai num crescendo, vai criando uma comunidade, a gente vai formando esse grupo e é interessante 

também que o professor Marques já não está na ECA, ele é demitido em 1975, ele vai para a Meto-

dista. E as reuniões da Intercom eram na Metodista, eu tinha que ir pra lá, porque todos davam aula 

lá, Faro, Carlos Eduardo, Luiz Fernando Santoro, Marques, eram todos de lá, então a reunião era lá. 

Quando o Marques ficou lá, a Intercom teve um ponto de apoio muito importante na Metodista.

Mas a entidade não tinha uma sede?

Não, não tinha sede. Quando eu fui presidente, em 1983, 

eu estou na ECA ainda, mas o problema é que o depar-

tamento incomodava um pouco, a gente fazia muito baru-

lho, tinha muita gente entrando e saindo, muita atividade, 

essa coisa toda, o telefone tocava muito também para a 

Intercom, essa coisa toda. Eu comecei a perceber que não 

dava certo ficar ali, era muito difícil a parte de secretaria, 

essa coisa, e aí eu alugo uma casa. Então, primeiro foi na 

Metodista, depois veio para a ECA e depois para uma sede 

aqui na Vila Mariana, na rua Eça de Queiroz. Aí realmente 

a Intercom cresce, porque dá para fazer curso, a gente faz 



14

ANAMARIA FADUL

reuniões, meus orientandos todos estão lá trabalhando, é um momento muito importante.

Os recursos de vocês vinham de onde?

Pois é, a gente começa conseguindo recursos para a revista da Intercom através do CNPQ. Fui a 

Brasília, pedi, eles deram e também tem as coisas da indústria de informática, a revista da Intercom 

teve números patrocinados pela entidade que reunia todas as indústrias de informática. Bom, eles 

financiaram a revista, eu tinha horror do boletim, não conseguia ler. A Scopus, indústria, também 

anunciou, eu sou responsável por essas coi-

sas da indústria nacional. 

Era um boletim e a partir do número 51 

passou a ser revista?

O Marques não tinha a menor preocupação 

estética, eu brigava com eles todos. Eu era fi-

nanciada, eu tinha que ir à agência de publici-

dade da Scopus, meus amigos, nós os apoia-

mos e eles então nos apoiavam. A indústria 

de informática é que financiou a revista, eles vieram atrás de nós. Em 1983, surge o tema Novas 

Tecnologias de Comunicação no congresso e a gente começa a publicar as coisas na Folha de S. 

Paulo, um orientando meu era editor da Folha de Informática e aí começamos a publicar artigos so-

bre o congresso. A Lúcia Araújo escrevia artigos, nós todos escrevíamos para preparar um debate na 

Folha de S. Paulo sobre a Lei de Informática. Isso aí foi um pepino daquele tamanho, porque aí vieram 

os militares, o presidente da Comissão de Informática, estava o Edson Fregni, que era o presidente, 

o dono da Scopus e também o presidente da associação das empresas. E o problema foi que nós 

tínhamos relação com o governo do Estado de São Paulo, aí uma grande pesquisadora, socióloga, 

de pesquisa de opinião pública, vai lá e interpela o coronel. Nossa Senhora! Ele fica furibundo. Era 

um momento de redemocratização, o governo era Franco Montoro, nós estávamos assim muito li-

gados, Intercom, governo do Estado, universidade, o governo participava dos congressos, o UCBC 

também. Nós tínhamos uma associação, que era a União Cristã Brasileira de Comunicação Social, e 

o governo também participava, foi uma coisa assim muito interessante essa ligação. O coronel sai 

furibundo, ele sai junto com o Edson Fregni xingando a gente de tudo, porque aí tinha o José Puri-

celli, um pesquisador importantíssimo, a plateia tinha esse pessoal da Secretaria de Comunicação 

do Palácio do Governo de São Paulo. Então, eu acho que a Intercom chegou às primeiras páginas da 

Folha de S. Paulo, esse congresso de Novas Tecnologias teve uma repercussão muito grande, muito, 

muito grande.

“Então, primeiro (a sede) foi na Metodista, 

depois veio para a ECA e depois para uma 

sede aqui na Vila Mariana, na rua Eça de 

Queiroz. Aí realmente a Intercom cresce, 

porque dá para fazer curso, a gente faz reu-

niões, meus orientandos todos estão lá tra-

balhando, é um momento muito importante”
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Nesse ano quem era o editor de Informática da Folha?

João Clodomiro, ele publicava semanalmente artigos. Foi muito impressionante. O encontro de Ber-

tioga foi maravilhoso, com todos esses pesquisadores, foi muito importante esse debate.

Voltando à revista, ela tem financiamento...

Financiamento da indústria e do CNPq.

Primeiro indústria depois CNPq?

Depois CNPq. Deve ter sido em 1985 então, porque a indústria financiou o tempo todo a revista, a 

indústria de informática. Foi interessante isso, eu acho que a gente precisa voltar essa interlocução 

com a indústria, esse diálogo com a indústria é muito importante.

Como vai se constituindo o papel da Intercom, nessa época, no campo da comunicação?

Olha, eu acho que não é só no Brasil, a Unesco passa a se interessar também pela Intercom. Eu orga-

nizei ainda um congresso com a Unesco, com a OREALC, a gente organiza um congresso de educação 

e comunicação, que foi o tema de um congresso nosso também, e a gente organiza aqui em São Paulo 

essa reunião. Então, nós tínhamos muita interlocução latino-americana, europeia e americana, quer 

dizer, a gente começou assim a se relacionar com esses pesquisadores e instituições. Eu acho que a 

Intercom surge como uma entidade paulista, com uma interlocução com pesquisadores de São Paulo, 

as indústrias de São Paulo, essa coisa toda, e depois ela vai se ampliando. Eu acho que primeiro ela se 

internacionaliza e depois que se nacionaliza. Em 1981 nós já temos pesquisadores de fora e, em 1983, 

eram 17, a ponto de alguns colegas terem ficado indignados, porque achavam que estava muito fora. 

Mas era mais fácil você se comunicar com o pessoal de fora do que com o pessoal daqui, e eu acho 

que a Intercom era paulista e internacional. Quando ela se regionaliza? Eu acho que com os simpósios 

regionais, que depois o professor Marques transforma em congressos regionais. Então, eu acho que 

ela começa como uma entidade paulistana, nem era ECA, era Metodista mesmo, em 1977 completa-

mente Metodista, eu me lembro que eu tentava fazer com que os professores do meu departamento 

chegassem à Intercom. E aí foi indo, a gente tinha essa visão bem paulistana, depois paulista, depois 

internacional e hoje eu acho que é uma entidade nacional. Eu acho que os congressos regionais de-

ram uma visibilidade muito grande. Eu me lembro de um congresso da SPBC, se não me engano, em 

Fortaleza, de que a gente participou também, Nossa Senhora, não cabia gente na sala de tanta gente, 

era um debate sobre comunicação também, essa coisa toda, e lá havia 4500 pessoas. Hoje os nossos 

congressos reúnem esse número de pesquisadores. Então, eu diria para você que de um grupo pau-

listano hoje a Intercom está presente em todos os estados. Eu tenho participado de alguns eventos e 
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fico fascinada. Eu fui num no Centro-Oeste, em Dourados, e fiquei encantada com a relação que esse 

pessoal, é um ex-orientando meu também, que o Bruno estabeleceu com a indústria televisiva. Então, 

vem todo pessoal da TV Morena, de Campo Grande, eles participam uma mesa inteirinha com a TV Mo-

rena, e foi um congresso maravilhoso. No Amazonas também, a gente foi indo até criar essa presença 

tão grande junto às escolas de comunicação, junto às faculdades.

Você acompanhou o início da ALAIC com a Intercom?

Tenho impressão de que eu fui para um 

congresso da ALAIC em 1981, quando eu 

conheço esses pesquisadores latino-a-

mericanos. O Marques já tinha uma expe-

riência muito maior, ele conhecia mais os 

pesquisadores latino-americanos por ter 

estado no CIESPAL, eu conhecia menos. A 

primeira vez que eu fui é para um congres-

so em Lima, na Universidade Católica de 

Lima, e realmente foi um congresso fantás-

tico, enorme, com muita gente da ALAIC. 

Por uma coincidência, é 1982, lá em Lima, 

eu ia falar num congresso em Barcelona, 

sobre Comunicação e Democracia, tinha um trabalho que eu ia apresentar, e aí o Rafael Roncagliolo, 

que estava lá organizando esse evento em Lima, faltou uma pessoa, eu pedi para ele dar uma olha-

da: “Você quer dar uma olhada num texto que eu vou apresentar”, um texto meio provocativo, fiquei 

com um pouco de medo, fazendo uma crítica à visão instrumental que os partidos políticos tinham 

da comunicação. Aí eu falei: “O que você acha, Rafael?”, “Não, porque o Fernando Reyes Matta 

não pode vir, você fala no lugar dele”. Então, na verdade, eu falei na ALAIC sem estar no programa, 

porque eu estava com minha conferência para Barcelona, que era em setembro, tanto que eu não 

participo aqui, eu vou para Barcelona. E aí eu apresentei esse trabalho lá em Lima e, de certa forma, 

acho que eu fico conhecida na ALAIC e começo conhecer a ALAIC também, eles me conhecem, 

conheço Jesús Barbero, depois a gente começa a ter a participação desses pesquisadores da ALAIC 

na Intercom. Eu acho que foi nesse congresso de 1982, no Peru.

O Barbero passa a ser um parceiro importante?

Importante. Aí eu convido, ele vem em 1983. Eu o conheço em 1982 e depois eu convidei, ele veio 

em 1983.

“Eu me lembro de um congresso da SPBC, se 

não me engano, em Fortaleza, de que a gente 

participou também, Nossa Senhora, não cabia 

gente na sala de tanta gente, era um debate 

sobre comunicação também, essa coisa toda, 

e lá havia 4500 pessoas. Hoje os nossos con-

gressos reúnem esse número de pesquisado-

res. Então, eu diria para você que de um gru-

po paulistano hoje a Intercom está presente 

em todos os estados”
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Como se deu a criação do Portcom?

O Portcom foi criado pelo professor Marques. Fazia parte de um projeto da Unesco, de Centro de 

Documentação, e eu me lembro na sede da Vila Mariana a gente tinha uma bolsista permanente, Ada 

Denker, que fazia as bibliografias, nós fazíamos aquelas bibliografias da Intercom e foi um projeto 

fantástico, realmente eu aprendi muito e foi assim um avanço realmente na pesquisa você trabalhar 

com documentação.

Você acompanhou o espaço que foi sendo criado na Intercom para incorporar jovens pes-

quisadores?

Eu era contra no começo. Mas é gozadíssimo. Professor Marques queria porque queria me trazer e 

eu ficava meio assim, em 1983. Aí em 1984 foi na PUC, e aí eu estou sentada lá, um aluno bota o pé 

assim bem na cara do sociólogo, quase morri de vergonha, a primeira vez que os alunos participam. 

Eu queria matar o Marques, “Marques, que vergonha”. Eu na verdade fui contra no início, eu era pre-

sidente, mas não tinha direito de opinar, todo mundo era a favor.

Você era contra por quê?

Eu achava que o debate tinha que ser entre os pares. Hoje eu reconheço que não é assim, que a 

SPBC nunca foi. O modelo era um pouco a Compós, só alunos de pós-graduação. Eu participei de 

alguns eventos da Compós e achava que nós devíamos ser iguais a Compós, só pós-graduação, 

pesquisadores e professores, mas hoje acho que eu estava errada, acho que a gente tem que real-

mente seduzir esses alunos, interessá-los, atualizá-los para pesquisa, sou absolutamente entusiasta 

da participação dos alunos de graduação. 

Você destacaria mais alguma coisa do período da sua gestão? Em nossa pesquisa levanta-

mos muitas ações.

Fiz a revista, encontros, encontro da Unesco, OREALC. A representação internacional, a sede. 

No início o espaço era alugado, não?

Era alugado.

Quando e como se deu a compra da sede?

Quando eu saio, em 1985, o Gaudêncio Torquato me substitui, eles acham meio complicado manter a 
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sede, então saímos do aluguel, uma gracinha, a casinha era uma fofura, a gente tinha encontro, lan-

çamento de livro, tinha tudo, porque era perto do metrô, essa coisa toda. Então, aí volta para a USP 

e só sai da USP para a sede da Joaquim Antunes. Então, o professor Marques compra essa sede, 

reforma e depois a gente compra aquele auditório. Acho que na gestão dele a gente compra as duas 

coisas, se não me engano.

O Centro Cultural vem depois?

Primeiro vem a sede da Joaquim Antunes, onde está a secretaria hoje, depois vem a Brigadeiro, que 

é a Cicilia Peruzzo que compra, e depois vem o auditório, que é o Centro Cultural. Eu só sei que eu 

estava na presidência do Conselho Curador nessa época. 

Você se lembra quando foi criado o Conselho Curador?

Quando a Cicilia entra. A Cicilia é eleita presente, o José Salvador Faro é o presidente anterior, foi 

aprovado o novo estatuto na gestão do Faro e, quando a Cicilia entra, o Conselho Curador então 

toma posse. A inspiração do Conselho Curador foi do professor Marques, que tinha assim uma his-

tória de tragédias, que as entidades iam, iam, iam e depois desapareciam, porque faltava realmente 

essa história que está ali atrás, controlando e vendo. Então, o Conselho Curador é a garantia da per-

manência da Intercom, mesmo que a gente tivesse um presidente completamente maluco, que resol-

vesse vender as duas sedes, ele não poderia fazer isso. Então, a ideia foi de preservar o patrimônio 

da Intercom. O Conselho Curador é o que gestiona, preserva a memória da Intercom. Foi uma coisa 

bem importante para a gente continuar participando. Eu vou com muito prazer em todas as reuniões, 

eu digo que eu sou assim requisitada, a vida inteira trabalhamos e vamos continuar trabalhando pela 

Intercom.

Vocês têm encontros periódicos?

O Conselho Curador se reúne, temos uma reunião agora em agosto, geralmente é antes da Assem-

bleia Geral, depois tem uma no fim do ano, pelo estatuto a gente tem que fazer algumas coisas, 

a diretoria apresenta o balanço e nós aprovamos, então, existem 

assim as datas certinhas. A gente se reúne normalmente umas três 

ou quatro vezes por ano e excepcionalmente, se for preciso, mas 

de resto é um Conselho que não tem nenhuma interferência na 

diretoria executiva, a diretoria executiva tem toda autoridade, au-

tonomia, a única coisa é que o Conselho Curador está ali olhando 

a preservação da memória, dos bens da Intercom. Essa é a função 

“O Conselho Curador é o 
que gestiona, preserva a 
memória da Intercom. Foi 
uma coisa bem importan-
te para a gente continuar 

participando”
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de um Conselho Curador, só estar ali observando, sem interferir na administração, que isso daí é 

parte de vocês.

Voltando um pouco na história, você criou núcleos de comunicação internacional comparada 

na Metodista?

Exatamente. Então, eu abandono o Núcleo de Pesquisa de Telenovela, vou pra Metodista, entro 

nessa parte de comunicação internacional. Veja bem, eu vou para a Itália em 1988, 1990, eu já tinha 

interesse pela comunicação, eu já dava essa disciplina na ECA, de estudos comparados. Então, es-

quecemos da graduação, nós falamos só da pesquisa em comunicação, em telenovela, em ficção, 

mas eu começo a trabalhar com estudos comparados, comunicação comparada, que na minha visão 

não era comparar jornal com revista, mas era comparar sistemas de comunicação. A minha disciplina 

era Sistemas e Políticas de Comunicação. Então, houve algumas experiências gozadas, como nós 

estávamos bem atrasados naquela época, eu estava dando sistemas de comunicação dos quatro 

grandes países europeus e um aluno vai, da graduação, e pergunta: “Mas, professora, por que nós 

temos que estudar sistema de comunicação da Itália, da França? Por que a gente não estuda o Bra-

sil?”. Eu fiquei assim meio decepcionada, mas isso foi nos anos 1980, um país continental como o 

nosso é voltado para si mesmo, então essa internacionalização vem depois. Eu já trabalhava com co-

municação internacional na época, o conteúdo da disciplina Estudos Comparados não era comparar 

mídias, algumas professores comparavam mídias, eu estudava os sistemas de comunicação. Aí eu 

vou para a Itália, de 1988 a 1990, faço um pós-doutorado na Universidade de Roma e aí volto cada 

vez mais interessada em conhecer realmente outros sistemas. E quando eu vou para a Metodista, 

em 1996, e começo então a trabalhar, primeiro com grupos de mídias regionais, depois nacionais e 

aí começamos a pensar nessa questão de mídia regional e internacional. 

Com o Núcleo de Comunicação Internacional Comparada?

Isso, depois vira Núcleo de Pesquisa Regional e Global. Aí a gente trabalhava, nós fizemos uma 

pesquisa pra Fapesp que foi assim absolutamente fantástica, eu com os alunos de lá, para estudar 

a mídia regional. Nós conseguimos três bolsas da Fapesp, três financiamentos de mídia regional no 

Nordeste, na região Norte e na região Centro-Oeste, ficaram faltando o Sul e o Sudeste. Aí eu saí, 

não terminei essa pesquisa de Sul e Sudeste.

Seu perfil é de empreendedora, não?

Pois é. Adoro criar as coisas. E teve muita tese de mestrado, de doutorado sobre isso, sobre interna-

cionalização. Nossa! Teses lindíssimas sobre a questão da rádio internacional inglesa, um aluno foi 
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estudar na Inglaterra. Então, essa questão do internacional, local, me interessava bastante.

Você que acompanhou os primeiros passos da construção da pesquisa da comunicação no 

Brasil, como vê nesse momento o estágio da pesquisa de comunicação no Brasil?

Eu ando um pouquinho preocupada, porque eu vejo ainda uma influência muito grande das áreas das 

ciências sociais, como se elas fosse superiores à nossa área, então, você busca um tema que apa-

rentemente é de comunicação, mas na verdade o problema é da Sociologia, é da Antropologia, é das 

outras áreas. Eu diria que a comunicação entra como pretexto, eu fico muito preocupada com isso, 

acho que está faltando um foco, algumas áreas são muito específicas, eu acho que o jornalismo vai 

bem, todas essas áreas profissionalizantes vão bem, mas algumas áreas, televisão não acho que vai 

bem, o cinema é visto só como arte, não é en-

tretenimento, não é mídia. Então, eu vejo al-

gumas contradições, alguns preconceitos, eu 

acho que a faculdade forma os professores, 

então, eles fazem um mestrado em Jornalis-

mo, depois vão para a faculdade de Filosofia 

fazer um doutorado em Sociologia e viram 

antropólogos, viram sociólogos, eles nem se 

assumem mais como da área ou de jornalis-

mo, são raras as exceções, como o Eduardo 

Meditsch, que trabalha com rádio, faz douto-

rado, faz tudo, mas continua sendo de rádio. 

Os outros se assumem como sociólogo, eu 

conheço vários pesquisadores que se colo-

cam como sociólogos, fizeram o doutorado 

em Sociologia e acham que a Sociologia é 

mais importante do que a nossa área. Então, 

eu tenho um pouquinho de preocupação 

com essa falta de identidade. Essa pesquisa 

minha sobre os manuais é uma coisa cho-

cante, nós não temos manual para ensinar 

comunicação no Brasil. Comunicação políti-

ca, por exemplo, economia da comunicação, 

comunicação interpessoal, há uma gama de 

temas numa faculdade de Comunicação que 
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nós não temos. Então, eu acho que há ainda uma influência mui-

to grande das ciências sociais, falta um pouco de autonomia nas 

áreas teóricas. Não estou falando nas áreas profissionalizantes, 

sendo que em algumas áreas profissionalizantes, eu acho ainda 

um pouquinho, você forma mais o produtor de televisão do que o 

roteirista, do que o diretor de TV, do que outras áreas da televisão. 

Eu dei aula no curso de Televisão, eu dava Estudos de Programa-

ção, apaixonada pelo tema, num curso que era basicamente para formar o produtor, quer dizer, o cara 

que vai lá produzir o programa, não é o cara que pensa o programa, não é o cara que inventa uma 

programação. Eu dava isso, Estudos de Programação, eu trazia outros professores, outros autores, 

para estudar, mas eu era uma voz um pouco isolada ali dentro. Então, você tinha História da Cultura, 

História do Cinema, História da Fotografia e depois, lá no finzinho, tinha História da Televisão, que era 

o menos importante, quer dizer, um curso de Televisão tem que começar no primeiro dia de aula com 

história da televisão, com história do rádio, no primeiro dia de rádio. A minha ideia era de uma ques-

tão vertical, uma disciplina da área, História da Televisão, e as outras básicas e vai-se aumentando, 

com as profissionais. Isso eu via também na ECA, eram dois anos básicos, Ciências Sociais, dois anos 

profissionalizantes. Eu fiquei apaixonada pelo estudo de programação, eu achava que os alunos de 

Televisão odiavam televisão, não assistiam à televisão. Você acredita que os alunos de Televisão não 

assistiam à televisão? Aí chegava no TCC, queriam fazer documentários como se faz documentário 

no cinema, queriam fazer temas, uma queria fazer psicologia do inconsciente, eram coisas assim. 

Televisão é uma coisa tão importante no Brasil, sabe, é o centro, quer dizer, o Brasil mudou com a 

televisão. Se você pensar bem o que é o Amazonas hoje, e o que era. Eu tenho uma história muito 

interessante, que é de uma participação de uma banca na Universidade do Amazonas, nós estáva-

mos lá numa tese de comunicação e aí uma professora de Sociologia dá um relato assim que a gente 

sabia disso por ouvir dizer. Ela diz que morava a dois dias de barco de Manaus quando era criança, 

então, aos sete anos ela só ouvia rádio da China. Quando você vê uma pessoa dizer isso, imagina 

o que representou a comunicação num país continental como o Brasil. Uniu o Brasil. Então, esse 

preconceito contra o rádio, contra a televisão, o curso de Rádio na ECA acho que até desapareceu, 

é curso de Audiovisual, não tem nem nome mais, não tem mais curso de Televisão, nem curso de 

Rádio, é curso de Audiovisual, eu queria muito ver o programa. O curso de Televisão da ECA, quando 

eu estava lá, já era um curso voltado para a televisão pública. O ex-diretor do curso, por exemplo, 

trabalhava no Canal 2 e os estágios eram só do Canal 2. Falar em televisão privada na ECA era uma 

coisa assim deprimente. Então, essa separação da universidade da indústria cultural, da indústria do 

audiovisual é muito grave, muito grave, não há interlocução, por um lado a universidade é um pouco 

engessada, você não pode contratar um professor por seis meses sem ele ser concursado. Quer 

dizer, não tem jeito. O Marques fez muito isso, o Marques fazia cada coisa, trazia o pessoal da Abril 

“Televisão é uma coi-

sa tão importante no 

Brasil, sabe, é o centro, 

quer dizer, o Brasil mu-

dou com a televisão”
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para dar aula lá, fazia cursos. Sem esse diálogo 

com a indústria não tem avanço, não é possível. 

Agora, há uma coisa muito interessante também 

para contar, quando o Núcleo é criado e sai na 

imprensa de São Paulo, eu acho que a Globo da-

qui avisa, saiu no jornal, tem entrevista minha na 

Folha de S. Paulo, na televisão, em tudo quanto 

é lugar, aí o Roberto Irineu telefona para a USP 

e pede pra gente ir visitá-lo lá na Globo, que ele 

queria conhecer o Núcleo, essa coisa toda. E aí 

a gente vai, eu pergunto se posso levar os meus 

professores, fomos eu, Baccega, fomos em cin-

co professores lá, e ele estava doente, esse dia 

quem nos atendeu foi o diretor de Publicidade. 

Então, esse relacionamento da ECA com a Glo-

bo se dá via Núcleo de Pesquisa, depois eles 

abrem todos os arquivos para a gente, essa coi-

sa toda. A segunda aproximação da Globo com 

a Intercom se dá no congresso no Rio de Janeiro, quando o William Bonner vai fazer uma palestra na 

Universidade Federal, tinha um público de 1500 pessoas, ele chega e conta para a Marluce Dias que 

tinha uma entidade chamada Intercom e que ele foi fazer uma palestra para 1500 pessoas. A Mar-

luce chama a Lúcia Araújo, da TV Futura, que é de São Paulo, e pergunta se ela conhece, ela falou: 

“Como? Eu participei, ajudei criar essa coisa toda”. Isso aí é durante o congresso da Intercom, então, 

eu e o Marques estamos lá, a Lúcia liga pra gente e nós vamos falar com a Marluce. Houve duas for-

mas de aproximação com a Globo, a primeira é via Núcleo de Pesquisa de Telenovela e a segunda 

é via Marluce. O Marques era presidente, eu era presidente do Conselho Curador nesse momento.

Tem outro momento ainda, que é a parceria com o Globo Universidade, não é?

Encaminha-se a gente para o Globo Universidade, que aí tem a nossa querida amiga, que fez o dou-

torado dela em Antropologia, a Sílvia Fiuza. Ela foi, assim, de uma importância... A Sílvia estabelece 

um contato cada vez mais próximo com a Globo. Eu acho fundamental, eu e o Marques sempre 

defendemos esse relacionamento com a indústria, isso é normal em todos os países do mundo, tem 

esse diálogo, mas a Universidade é um pouquinho parada demais. O problema é que dá lucro, lucro 

é pecado. Tem um artigo meu que é uma coisa assim, as pessoas querem morrer, sobre a questão da 

indústria cultural, eu falo que o lucro é pecado. Foi um escândalo, esse artigo.
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De quando é o artigo, você se lembra?

De 1992. É um artigo sobre esse conflito constante entre as universidades e as indústrias midiáticas. 

É uma coisa muito triste, porque houve um período que o pessoal da Folha, quando contratava um 

jornalista, dizia: “Esqueçam tudo que vocês aprenderam na universidade”. É muito triste isso, eu acho 

que a gente tinha que modernizar. 

As pessoas ficaram com raiva?

Nossa Senhora. Falam de mim como uma reacionária, aquela horrorosa, ciências sociais, mas é um 

panfleto, eu falo assim que é panfleto, não é artigo científico, é panfleto.

Você fez com a intenção de provocar?

É, eu fiz para provocar mesmo. Olha, a crise e o desaparecimento dos regimes, nos países socia-

listas, trouxeram uma série de problemas para muitas áreas do conhecimento, especialmente para 

as de ciências sociais, que constataram o fracasso de um modelo de desenvolvimento que tinha o 

partido estado como o seu único ponto de apoio. Quando o Partido Comunista entra em crise, é todo 

o edifício social que se desmorona. Bom, quando eu fiz a palestra em Lima, em 1982, o Barbero falou 

assim: “Mas como é que você escreve isso sobre o PT?”. Eu dizia que eles tinham uma visão ins-

trumental da comunicação, quer dizer, só usar a comunicação, só um instrumental, e aí eles ficaram 

horrorizados com o que eu falei lá.

Premonitório.

Premonitório. Então, eu continuo escandalizando também. Na Metodista eu não me conformava dos 

alunos não gostarem de televisão, num curso de rádio e televisão eles não gostarem nem de rádio, 

nem de televisão. Eu conversei uma vez com os professores de publicidade, eles são publicitários 

aqui e lá eles querem fazer arte, só falavam de cinema. É muito complicada essa história. Eu acho 

que a comunicação, a indústria cultural no Brasil, eu fico furibunda quando a gente pensa que as 

pessoas falam da Rede Globo, eu penso assim: “Bom, mas eles assistem à Record? Assistem ao Ra-

tinho?”, eu quero saber se quem fala mal não assiste. Eu assisto ao Ratinho, eu assisto ao Marcelo 

Rezende. Eu assisto ao Ratinho, à Igreja Universal e ao Silvio Santos, no domingo. É realmente uma 

coisa assustadora. Era melhor quando não havia as outras televisões, porque a Globo teve que abai-

xar o nível também para poder competir, ela tinha coisas muito mais sofisticadas, mas ainda continua, 

com a Globo News. Quando o pessoal começa a falar, eu pergunto: “Você assiste à televisão? Não, 

né?”. A pessoa não assiste à televisão, é impressionante, esse pessoal que fala mal da televisão não 
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vê televisão. Eu ouço rádio e televisão, tenho rádio aqui, televisão no quarto, televisão na cozinha, 

embora eu venha da filosofia, da estética, essa coisa toda, eu migrei.

Você começou adorniana?

Comecei adorniana e frankfurtiana, mas o Walter Benjamin, o Walter Benjamin é outra coisa. Quando 

ele fala que a fotografia é contemporânea do movimento operário, ele está dando uma legitimidade 

para a fotografia, porque os franceses diziam que a fotografia veio matar o gênio francês da poesia. 

Em 1857, quando a fotografia é apresentada, há um autor que fala que a fotografia veio matar o gênio 

da poesia francesa. Então, tem gente que fala isso até hoje da televisão. É complicado, a história da 

mídia é um tema maldito mesmo, é um tema maldito. Essa é um tema que me apaixona. 

Como você avalia o trabalho de preservação da história da Intercom e de profissionais como 

você, que construíram a história da entidade?

Eu acho isso muito importante, porque a gente não pode perder a história de uma associação. Eu acho 

que quando você perde a história, você perde a identidade, e eu acho que vocês estão fazendo um 

trabalho que é buscar exatamente a identidade da Intercom, na diversidade. Você tem filósofo, você 

tem a Cicilia, que é de uma área, a Margarida de outra área, o Marques, jornalista, quer dizer, cada um 

de uma área, mas a gente não perdeu a identidade. Eu acho que isso é muito. Agora, eu acho que o 

professor Marques é o grande inspirador, sem ele não existiria a Intercom, porque quando ele vem 

para cá, em 1967, tem anos e anos de estrada, já tinha ido para o Ciespal, já tinha trabalhado com o 

Miguel Arraes, já tinha sido preso. Ele começa a escrever com 15 anos. Então, ele é 

essa inspiração para a Intercom, sem ele nós não existiríamos. Quando ele é 

perseguido na USP, na tentativa de fugir da demissão, ele vai para os Estados 

Unidos, fazer depois um doutorado, vai fazer um pós-doutorado lá em Wis-

consin, e aí ele já tinha relacionamento com todos esses professores ameri-

canos que ele conheceu no Ciespal. Então, ele trouxe essa visão diferente 

do Recife, uma visão da cultura popular que nós não tínhamos. Eu sempre 

digo que aqui de São Paulo nós não estamos no Brasil. Eu sou descen-

dente de árabe com italiano, então, as coisas do Nordeste para mim 

eram completamente estranhas, não tinha noção, e o Brasil está lá, o 

Brasil brasileiro, de origem, é lá. A minha cidade, por exemplo, Assis, 

no oeste de São Paulo, é nova. O que tem lá? Imigrantes libaneses, 

japoneses, italianos e alemães. Nós convivemos com esse tipo de 

gente lá em Assis, tem colônia alemã, tem colônia italiana. E aí vem 

o Marques, com essa visão de Brasil, de cultura popular, que é o 

Brasil dos holandeses, que a gente nunca viu contar. 
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