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A gente começa pedindo para você 

falar o seu nome completo e o local 

e a data do seu nascimento.
Fernando Ferreira de Almeida, nascido 

em 26 de agosto de 1955, Rio Claro, Es-

tado de São Paulo.

E quais os nomes e as atividades 

profissionais dos seus pais?
Meus pais: meu pai era ferroviário, e mi-

nha mãe, do lar, doméstica, vamos cha-

mar assim. Meu pai, Armando de Almei-

da, falecido, e minha mãe, viva ainda, é 

Maria Conceição Ferreira de Almeida.

Fernando, qual foi a sua formação?
Passei por várias situações no ensino 

médio. O ginásio, eu fiz no Ensino Voca-

cional, que era um ensino experimental 

na época, um ensino que você ficava o 

dia todo na escola – público também. 

Depois, eu acabei fazendo dois anos de 

colégio técnico, mecânica. Vi que não 

era aquilo que eu queria, passei a fazer 

o colegial normal. Terminei meu colegial 

normal. Meu primeiro vestibular, eu prestei para Medicina, coisa que nem eu acreditei. Fiz um ano de 

cursinho me preparando para fazer vestibular de Medicina. Não consegui. Quer dizer, fiz a inscrição 

para poder prestar o vestibular, que era o primeiro ano de Fuvest, só que nem fui fazer. Porque aí caiu 
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a ficha: “Que é que eu estou fazendo? Não tem nada a ver comigo”. Então, eu saio das exatas, vou 

para a área da saúde e, depois, falo: “Olha, fazer cursinho mais um ano eu não vou”. Aí eu fui de Rio 

Claro para Piracicaba, SP, e fui para a Unimep [Universidade Metodista de Piracicaba]. Aí, na Unimep, 

pego o catálogo de cursos e começo a olhar. Olho o perfil do egresso para cada curso, e aí: “Huma-

nas”. Falei: “Humanas? Interessante”. Porque eu já fui eliminando: biológicas, não; saúde, não; exatas, 

não. Então fui lá, fui ver. Aí tinha lá: “Comunicação Social, habilitação polivalente”. Prestei vestibular 

e entrei para fazer Comunicação, habilitação polivalente, em 1977.

Antes, você não tinha pensado nisso?
Não, não. Nem imaginava isso. Acabei fazendo, então, o curso de habilitação polivalente. Naquele 

ano, o pessoal estava reconhecendo a habilitação polivalente, e coincidiu, também, de ser o ano em 

que o pessoal estava revendo a questão dos currículos e a questão de diretrizes, essa coisa toda – 

que nem existia diretriz: naquela época, você tinha a grade curricular, tinha o currículo, e fechava aí. 

Esse era o curso. Você tinha que mais ou menos dizer onde ia trabalhar esse profissional. Bom, aí, 

revendo essa situação, eles acabam com a habilitação polivalente, justamente no ano que a gente 

entra. E eles tinham ido fazer o reconhecimento do curso, justamente, de habilitação polivalente. 

Já existia o curso de Relações Públicas. Aí a comissão aprova e reconhece o curso de habilitação 

polivalente para as turmas que tinham entrado antes da minha. E a proposta foi a seguinte: como 

não ia poder mais haver habilitação polivalente, a gente seria, então, uma habilitação de Publicida-

de e Propaganda. Aí a opção ficou entre Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Não tinha 

Jornalismo. Tudo bem, o que a gente faz? Aí eu acabei optando por Publicidade e Propaganda. Só 

que o currículo nosso era o da habilitação polivalente. Nesse currículo, você tinha cinema, teatro, 

tinha todas as introduções aí no jornalismo – que era, justamente, depois de formado, poder atuar 

em qualquer área da Comunicação, menos Relações Públicas. Porque Relações Públicas já tinha, na 

época, o seu conselho, que era muito rígido com relação a você ir para o mercado de trabalho sem 

ser formado. Acho que Relações Públicas vem praticamente antes de Jornalismo, embora não fosse 

uma exigência do diploma, mas sim, pelo conselho das Relações Públicas, você não podia exercer 

a profissão se não fosse formado. Outro detalhe: eu sempre trabalhei na área de contabilidade, na 

parte de escrituração fiscal, essa coisa toda, e fazia, quando estava fazendo o curso, eu trabalhava 

numa autarquia pública que era do município de Rio Claro, na dívida ativa. Quer dizer, antes de entrar 

na dívida ativa, eu fui leiturista, fazia leitura de hidrômetro, fui entregador de aviso da conta de água, 

porque, naquela época, não tinha nada da tecnologia. E, depois, eu acabei indo para dentro do es-

critório, que foi quando eu fiquei como responsável da área de atendimento ao público na questão 

das dívidas ativas. Então, você tinha que atender o pessoal da periferia, tudo que é tipo de público. 

Então, tinha gente que, desde que tinha instalado o hidrômetro, essa coisa toda, nunca tinha pago a 

conta de água, e aí começou a cobrança. Então, tinha um pessoal que chegava lá e não conseguia 
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entender o que era aquilo, porque nunca pagou e agora tinha que pagar – e, se não pagasse, corta-

va. Foi um período em que eu estava fazendo a faculdade e trabalhando dessa forma. 

Você começou cedo a trabalhar.
Aos 12 anos. Com 12 anos, eu entrei para trabalhar na secretaria da escola à noite, trabalhando com 

mimeógrafo, rodando apostila, porque, naquela época, você tinha muito isso. Era um mimeógrafo a 

álcool. Depois, eu comecei com tinta, trabalhei com gráfica... Mas tudo dentro da escola. Trabalhei 

uma semana como office boy num escritório de despachante. Depois de uma semana, eu fui traba-

lhar num escritório de contabilidade, onde aprendi algumas coisas na área de contabilidade: fazer 

folha de pagamento, guia de fundo de garantia, essas coisas todas. Saí do colégio que era público, 

que era um colégio técnico, que eu não queria mais, e fui fazer o ensino normal, só que aí pago. E eu 

tinha que trabalhar para pagar. Aí, nesse período, eu saio do emprego. Eu estava desempregado ten-

do que pagar escola. Meu pai garantia, como ele sempre dizia: “Olha, eu posso garantir vocês... Dou 

a roupa lavada, cama, comida, mas pagar escola não dá”. São quatro filhos, eu sou o mais velho. Aca-

bei ficando desempregado, quando eu também tive um choque de realidade. Porque eu trabalhava 

em escritório, dentro de escritório, e não arrumava emprego – década de 1970 –, eu não arrumava 
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emprego. E aí o que aconteceu? Surgiu essa oportunidade de ser 

leiturista. Aí, tinha que trabalhar, fui ser leiturista. Então, nesse sen-

tido, o choque foi o seguinte: “Poxa, eu saio de um escritório...”. 

Como se você fosse presidente de uma empresa – a comparação 

é essa –, e aí, de repente, você vai ser o “chão de fábrica” da em-

presa, por conta das circunstâncias, mais ou menos isso. Uma tre-

menda experiência, né? A escola da vida é fundamental para que você conheça o caminho do certo, 

do errado ou coisa do tipo. Bom, voltando lá: aí eu termino o curso, e tinha que entrar para trabalhar 

na área da Comunicação, afinal de contas... Faltando um mês para terminar o curso, um professor 

falou: “Olha, eu tenho um estágio que para você vai ser bom. Você vai conseguir entrar na área”. 

Porque todas as oportunidades que apareciam, elas eram legais, mas só que não cobriam aquilo 

que eu tinha que pagar. Se eu aceitasse o estágio, eu não tinha como estudar, porque eu tinha que 

pagar a escola. Aí surgiu, faltando um mês para terminar o meu curso, a oportunidade. O estagiário 

trabalhava 11 horas e meia. Eu ganhava por hora trabalhada. Isso era exploração de mão de obra, né? 

Mas eu não tinha alternativa. Então falei: “Bom, é agora ou nunca”. Então, eu chego no meu trabalho, 

eu tinha carteira assinada, estava para ser promovido a chefe de setor... Eu saio de uma situação, 

vamos dizer assim, “cômoda”, entre aspas, para aceitar um novo desafio, que foi entrar na área da 

Comunicação. Para encurtar a história, fiquei nove meses como estagiário, sendo “explorado”, entre 

aspas, como profissional, quando veio a gota d’água. Porque era para eu ficar um mês como estagiá-

rio, depois eu seria efetivado como profissional. E isso não aconteceu. Eles só foram renovando meu 

contrato como estagiário, até eu falar que não dava mais. Entreguei todo o material que eu tinha. 

Porque a empresa estava para fazer os seus 60 anos de... Isso, há 40. Então, agora, quase cem. A 

empresa estava fazendo lá o seu aniversário de fundação. Então, tinha toda uma questão da história 

para contar, que eu tinha feito. Fiz todo o levantamento de foto, levantei os nomes, ia fazer entrevista. 

Então, peguei todo esse material, falei: “Bom, agora, estou indo embora. Está tudo aqui. Vocês façam 

bom uso”. Aí saí da empresa, e não tinha nada em vista. Vou para Campinas, SP. Para Campinas, eu 

vou para uma agência de empregos. Naquela época, o dono já chamava de consultoria de pessoal. 

Então, era consultoria de pessoal – Globo, chamava. Aí eu fui fazer entrevista, fui fazer a minha ficha, 

tal. Quando termino de fazer: “Vai lá, espera um pouquinho na sala, que eu preciso conversar com 

você”. Tá bom, esperei. Eu não sabia que ele era o dono. Então, ele me oferece trabalhar com eles 

na agência de emprego – ou na consultoria de pessoal. “A ideia é: a gente vai te dar um treinamento. 

As condições são essas: assim, assim, assado.” Você vê, eu não estava nem morando em Campinas, 

teria que mudar para lá. Aí ele já até ajeitou. Tinha um outro rapaz que era de Rio Claro e também já 

morava numa pensão lá. Eu sei que eu acabei entrando para trabalhar nessa consultoria de pessoal, 

fazendo entrevista com o pessoal, para preencher a ficha, traçar perfil, essa coisa toda. Bom, fiquei 

nessa empresa mais ou menos uns quatro meses, quando encontrei um amigo que trabalhava no 

 Eu saio de uma situação, va-

mos dizer assim, “cômoda”, 

entre aspas, para aceitar um 

novo desafio, que foi entrar 

na área da Comunicação.
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Jornal de Hoje. O Jornal de Hoje foi o jornal que o Orestes Quércia criou em Campinas, para, de certa 

forma, ganhar o seu espaço, como ganhou. Acabou virando dono do Diário do Povo – ali você tinha 

dois jornais: o Correio Popular e o Diário do Povo. O Quércia tentou, na época, comprar o Correio. 

Nem podia, porque o Correio era o maior jornal do interior na época. E o Diário do Povo era o segun-

do maior jornal da cidade de Campinas. Mas ele não conseguiu. Então ele montou o Jornal de Hoje 

para fazer o trabalho dele, que todos conhecem, que é justamente a política, no sentido de divulgar o 

que ele fazia, coisa do tipo. Os jornais viviam do comercial, dos anúncios. Então, o que acontece? Ele 

consegue uma fatia desse mercado e começa a dividir, então, com o Diário do Povo. Porque o Cor-

reio, como tinha maior circulação, logicamente era mais difícil. Então, ele começou a trabalhar de tal 

forma que o outro jornal não teve como 

– ele acabou comprando esse jornal. 

Eu trabalhei um tempo também nesse 

jornal, até que surge uma oportunida-

de para trabalhar na Unimep. Abriu um 

concurso para a área de técnico em re-

cursos audiovisuais: fotografia; naquela 

época, produção de filme – não havia 

ainda videocassete. Não tinha o video-

cassete naquela época, não falo nem o 

digital. Passei, não, fiquei em segundo 

lugar. Não fui o primeiro, então não fui 

o contratado de imediato. Quando eu vi 

as pessoas, falei: “Dancei, né?”. Depois 

de uma semana que tinham resolvido 

com uma pessoa, me chamaram, por-

que a pessoa que tinha sido chamada 

não tinha dado certo, porque tinha que 

trabalhar com aluno, e parece que não 

tinha dado muito certo. Então, me cha-

maram. Encurtando a história, come-

cei a trabalhar na Unimep em 1981. Eu 

me formei em 1979. Em 1981, então, eu 

começo a trabalhar na Unimep como 

técnico em recursos audiovisuais, tra-

balhando nos laboratórios... Era um 

técnico só, então tinha que dar conta 
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do laboratório de áudio, de vídeo e ajudar no de fotografia e, de vez em quando, atender as neces-

sidades da instituição no que se referia às coberturas, essa coisa toda.

Mas, nesse momento, você não dava aula ainda...
Ainda não. Então, em 1981, eu começo a desenvolver, vamos dizer assim, as minhas atividades na 

academia. Em 1984, eu fui para o Planalsucar, que era uma autarquia do IAA, Instituto do Açúcar e do 

Álcool, o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar. Então, eu fui trabalhar no setor 

de comunicação – mas continuei na Unimep como técnico, aí só à noite. Termina 1984, eu comecei 

a ministrar aula de fotografia. Eu achava que não tinha jeito para a coisa, aí me convenceram: “Mas 

a gente te ajuda”. Tudo bem, acabei aceitando e acabei ficando. Então, de 1985 até hoje, eu passei 

também a ministrar aula nos cursos de Comunicação: Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Rádio 

e TV. Em 1990, entrou Collor, né? Então, quando eu estou no Planalsucar, acabo virando funcionário 

público federal quando o Sarney entra e chama todo mundo das autarquias para dentro do funcio-

nalismo público. Então, eu acabei virando funcionário público. Isso foi no governo Sarney. No final do 

governo Sarney, quando entra o Collor, logo em seguida ele acaba com os institutos – do açúcar e 

do álcool, o IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café. E, nessa história, eu acabei sendo demitido, 

porque eu não tinha estabilidade. Por questão de três meses... E o pessoal que ficou e conseguiu, 

muitos foram para as universidades federais. Por exemplo, muita gente da nossa região lá de Pira-

cicaba – porque a sede era em Piracicaba – acabou indo para São Carlos, Federal de São Carlos. 

Aí tinha uma unidade em Araras, que a gente chamava de centros de experiência. Porque tinha no 

Brasil todo. Em toda região, tinha... Era uma fazenda, na verdade. Então, em todas as regiões onde 

você tinha o Planalsucar e tinha os pesquisadores trabalhando, esse pessoal acabou indo tudo para 

universidade. Viraram docentes de universidade e pesquisadores das universidades públicas na 

área de Agronomia... Porque você tinha os vários setores. Você tinha Engenharia, Agronomia, você 

tinha Química, você tinha sociólogo... Porque o estudo era no sentido de você ter o melhoramento 

da cana, mas o que esse melhoramento traria não só na qualidade da cana, mas para a questão 

da sociedade. Então, você tinha os estudos feitos e todo aquele projeto que era implantado. Se o 

projeto tivesse resistido à indústria do petróleo, por exemplo, a gente não teria muitos problemas, 

como tem hoje, com a questão rural, porque você não teria o boia-fria mais. Então, você tinha uma 

obrigação com a educação, você tinha obrigação com a saúde dos funcionários, dentro da própria 

usina ou da própria fazenda. Na entressafra da cana, teria a safra do feijão, a safra do milho, porque 

as propriedades não poderiam ser 100% cana. Durante cinco anos, você está plantando cana aqui, 

e aqui você tem outra cultura. Depois de cinco anos, como você tem que fazer rotação de cultura, 

põe a cana onde está o feijão, o milho. E outra coisa que estava comprovada: você, fazendo isso, 

diminuiria os defensivos agrícolas. O pessoal fala “defensivo”, mas não é bem isso, né? Diminuiria a 

necessidade de você usar adubos. Você tem os resultados disso até hoje. Por exemplo, hoje você 
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negocia e vende bagaço de cana, o vinhoto virou adubo, não se joga mais em rio, e outras coisas que 

foram desenvolvidas: por exemplo, controle biológico da cana-de-açúcar. Há pouco tempo, a gente 

assistiu aí a esse negócio da dengue, os mosquitinhos da dengue. Então, o pessoal lá em Piracicaba 

continuou com a pesquisa, na Esalq [Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz]. Então, o que 

acontece? Tem as mosquinhas que combatem isso. Você criava as moscas e, depois, num determi-

nado momento, quando você ia ter a praga, sabia que ia acontecer, você ia no canavial e soltava as 

mosquinhas, porque elas iam lá e matavam a larva. E a mesma coisa está acontecendo agora com a 

dengue. Essas mosquinhas vão lá no bichinho que pode transmitir a dengue e matam ele. Mas isso 

é fruto de uma pesquisa lá de trás. Então, o que eu fazia lá? A gente tinha as publicações, a gente 

tinha as documentações. Tinha as pesquisas técnicas, e a gente tinha que popularizar aquilo. Então, 

por exemplo, os artigos iam para as revistas técnicas.  Passavam no setor para fazer as revisões, o 

setor tinha que transformar isso numa linguagem popular, para ir para o jornal, para ir para a revista. 

Foi também uma experiência muito interessante, porque aí eram as brigas com os pesquisadores: 

“Você não usou termo certo. Isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo”. Então, quantas reuniões a 

tinha que fazer para explicar para ele que ali a gente tinha que mostrar resultado para a sociedade. 

Porque ali tinha um investimento, ali tinha um dinheiro colocado que era de imposto. Era um negócio 
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muito bonito por conta disso. Você dava um retorno para a sociedade, mas assim: “Olha pesquisou-

-se isso. Agora a gente vai lançar o álcool não corrosivo, que vai comercializar depois de dez anos de 

pesquisa. Olha, agora você pode plantar, fazer a plantação de feijão, de milho, de amendoim. Então, 

entre as fileiras de cana, você planta. Quando você colhe a cana, que fica a touceira, você planta 

amendoim, você planta milho. Porque, quando a cana estiver crescendo, você já está colhendo o 

feijão. E outra coisa: você plantava culturas que podiam enriquecer o solo, que aí também evita você 

comprar aquelas coisas todas. Então, essas coisas, a gente viu no que deu. Agora, há pouco tempo, 

o pessoal está tentando retomar algumas coisas. 

Voltando a sua trajetória...
Eu continuava na Unimep. E aí eu já estava dando – comecei em 

1985 – aula de fotografia. Então, durante o dia, era o Planalsucar; 

e, à noite, eu ia para a universidade – até 1990, como eu disse, 

que foi quando o Collor entrou, acabou com isso. Tudo bem, aca-

bei, então, indo de cabeça para a academia. Em 1991, eu assumo, 

então, o primeiro cargo dentro da carreira docente, vamos chamar 

assim, que foi chefe de departamento.

Na Unimep?
Na Unimep, chefe de departamento por um ano. Aí, no ano seguinte, as coisas começam a mudar, 

eu acabei indo para a coordenação do curso. Fiquei como coordenador do curso de Comunicação 

Social. Eu coordenava Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e aí a gente criou, nesse período, o 

curso de Rádio e TV. Então, eu era o coordenador geral. Foi quando, depois, o pessoal também aca-

bou instituindo os coordenadores para cada curso. Então, eu era coordenador geral, acumulava a 

coordenação de Publicidade e Propaganda, como se fosse um diretor de faculdade. Fiquei coorde-

nador de 1992 até 1998, quando mudou a estrutura da universidade, quando se cria a Faculdade de 

Comunicação. Aí eu passo a ser o diretor da Faculdade de Comunicação. Isso, na Unimep também. 

Foi até 2002, quatro anos. Quando muda novamente a estrutura, eu disse que não continuaria mais, 

porque aí tinha umas questões que eu achava que não davam mais em termos de cargo. Isso foi 

ininterrupto, de 1991 até 2002, sempre no cargo. E aí estava ficando muito desgastado com relação 

a tudo que ocorria, porque tinha coisas que a gente queria avançar, mas não avançava. Então, você 

começa a ficar desgastado, porque você chega, o pessoal já não acredita mais no que você fala. E, 

lá na Unimep, tudo é por eleição, a não ser o reitor e os cargos de pró-reitoria. Do diretor para baixo, 

é tudo eleição. Quem vota é aluno, professor e os funcionários técnicos e administrativos. Então, eu 

tinha tudo para continuar como diretor. Uma assembleia que a gente faz, você percebe que tinha 

ali um negócio que, tudo bem, o pessoal queria que eu ficasse. Naquela época, eu já estava com 

Em 1991, eu assumo, então, o 

primeiro cargo dentro da car-

reira docente, vamos chamar 

assim, que foi chefe de de-

partamento.
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aula no Claretiano, em Rio Claro. “Não, eu vou só dar aula. Já tenho um esquema, meu orçamento é 

tranquilo, já pensei nisso. Então, não é uma coisa que eu estou decidindo agora.” Bom, resumindo, 

saí então de lá. Só que aí, como o pessoal daqui ficou sabendo, me faz uma proposta para vir para 

cá, na Metodista aqui de São Paulo. Isso foi no final de 2002. O meu mandato ia terminar dia 31 de 

dezembro de 2002. Tinha um curso novo que estava abrindo na Metodista, o curso de Comunicação 

Mercadológica, perguntaram se eu poderia vir para cá para coordenar o curso. “Poxa, mas eu estou 

saindo de lá.” “Mas é um curso novo.” Foi quando saíram as diretrizes novas, que possibilitavam você 

criar novos cursos de bacharelado na área da Comunicação. “Pô, a gente precisa. Tem um coorde-

nador aqui, mas ele é mais técnico, é mais mercado. A gente precisa de alguém que tramite na parte 

mais acadêmica, de construção de um projeto pedagógico. Tem um projeto pedagógico, mas ele 

precisa ser preparado para a gente poder estar reconhecendo curso.” Falei: “Ah, tá bom”. Aí vim para 

cá, falei: “Me dá o projeto. Me dá uma semana para pensar”. Aí peguei, estava lendo o projeto, falei: 

“Poxa, um desafio e tanto”. Aí eu vim para cá, em 2003. Na verdade, final de 2002, mas, oficialmente, 

2003. Então, termino meu mandato lá, venho para cá. Mas continuo lá, dando aula. Então, estava aqui 

na Metodista, estava na Unimep e no Claretiano. A minha vida era dar aula de segunda a sábado e 

no domingo preparar material. Até hoje, quando eu paro para pensar: “Pô, mas deu para fazer isso 

tudo?”. Eu nunca dirigi, sempre de ônibus. Então, minha mochila sempre foi diário de classe, material 

de aluno... Dentro do ônibus, eu fazia e preparava as coisas, entendeu? E, no domingo, eu só juntava 

o que eu precisava para a semana, minha mochila, para poder circular.

Você foi chamado para trabalhar na Metodista em função do seu mestrado lá? 
Não. Eu fiz o meu mestrado antes. Meu mestrado, terminei em 2001, se eu não me engano. Mas foi 

na Metodista daqui. Lá, não tem na área de Comunicação. Lá, tem na área de Educação. Levei  nove 

anos para concluir o meu mestrado. Por quê? Eu tinha cargo, né? Saía de Piracicaba para vir para 

cá. Comecei na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas], na verdade. Comecei na Unicamp, 

fiz um ano na Unicamp. Depois, eu saí da Unicamp e acabei vindo para a Metodista, em 1992. Aí co-

mecei a fazer o mestrado na Metodista. Aquela história de quatro anos. Então, fazia uma disciplina 

por semestre. Porque eu saía lá de Piracicaba, vinha para cá. Eu não tinha como ficar fora, porque 

cargo, né? O meu primeiro orientador foi o professor Onésimo de Oliveira Cardoso, em Ensino de 

Comunicação. Bom, estou lá, tal, preparando, tudo bem. Quando estava no último momento para 

eu poder fazer a qualificação e defesa, mudou a direção. Foi quando o professor José Marques de 

Melo foi para lá. Aí o meu orientador saiu. E o José Salvador Faro tinha ido para lá. Aí ele chega no 

Faro: “Olha, você pode escolher esse, esse e esse que estão próximos da sua linha de pesquisa, 

para acertar como é que você vai fazer essa qualificação”. Aí chego lá com o material para o Faro. Aí 

o Faro fala assim: “Com o meu nome, você não vai fazer isso”. Saí dali desanimado. 
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Qual era o tema?
Eu estava trabalhando com fotografia, mas na Comunicação, entendeu? Ele falou assim: “Mas nem 

pensar que você vai fazer isso aqui”. “Então, tá bom.” Saí dali: “Putz, o que eu vou fazer? Meu prazo 

vai estourar”. Eu pedi afastamento por um semestre, então não vai contar. Só que, nas regras an-

teriores – depois, mudou isso –, contava o tempo. Aí, quando eu fui lá para ver os prazos, eu tinha 

que fazer naquele semestre, não tinha outra saída. Aí eu estava lá, o professor Zé Marques passa 

ali, fala: “O que aconteceu?”. “Ah, aconteceu isso, isso e isso.” Ele falou: “Larga mão desse negócio 

aqui e vamos fazer de novo”. Falei: “Como fazer de novo, professor? Meu prazo já dançou”. “Não, 

você vai fazer de novo.” “Como assim?” “Você vai prestar exame de novo.” Falei: “Meu Deus, mas eu 

preciso disso para ontem”. “Você demorou todo esse tempo, agora não tem jeito.” Falei: “Tá bom”. Aí 

ele falou assim: “Ó, você vai fazer o seguinte: é fotografia?”. “É fotografia.” “Então, tenta fazer alguma 

coisa como um estudo de caso, alguma coisa do tipo, para facilitar o seu trabalho e ser mais rápido. 

Vou te dar uma sugestão: estude Thomaz Farkas. Você vai lá na USP e pega o material dele. Tem lá 

a tese dele. Foi a primeira tese na área”. Eu falei: “Tá bom”. Mas estava desanimado. Falei: “Vamos 
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lá, vamos falar com o Faro”. “Faro, ele vai fazer isso, isso e isso. Você orienta?” “Tudo bem, oriento, 

né?”. “Só que ele vai ter que prestar o concurso de novo para poder validar aquilo que ele já fez.” “Tá 

bom.” Escrevi um novo projeto. Fui atrás do material do Thomaz Farkas, buscar todas as coisas que 

permeiam a vida de Thomaz Farkas. E aí faço, então, a minha dissertação de mestrado. Foi Fotogra-

fia-Documento, que trabalha um pouquinho da questão fotografia e, depois, vai um pouco em cima 

do Thomas Farkas e tudo aquilo que ele, de certa forma, promoveu no período dele, quando era 

dono da Fototica, aquela história toda. Aí tem lá a Caravana Farkas, os filmes documentário [Carava-

na Farkas: Itinerários do Documentário Brasileiro]. A minha dissertação, então, foi Fotografia-Docu-

mento: a Contribuição de Thomaz Farkas.

Foi nessa ocasião que você conheceu o professor José Marques?
Não, eu havia conhecido o professor José Marques quando eu fazia a faculdade, quando a Intercom 

estava nascendo. Foi em 1977. O professor José Marques e a professora Anamaria Fadul, naquela 

época, participavam muito da UCBC [União Cristã Brasileira de Comunicação Social]. Os pesquisado-

res, vamos dizer assim, na área de Comunicação estavam muito concentrados na UCBC. Na época, 

o Ismar de Oliveira Soares era o presidente. E um dos congressos também, depois, acabou sendo na 

Unimep, onde circulava todo esse pessoal. Na Intercom mesmo, eu entro em 1992.

Mas quando é que você tomou contato com a Intercom? Foi em 1992?
Não. Com a Intercom mesmo, a gente tinha alguma coisa meio por 

conta das pesquisas. Então, a Intercom, quando eu faço contato e 

apresento um trabalho, que foi A História da Imprensa de Piraci-

caba, foi em 1992, e coincidentemente o congresso aconteceu na 

Metodista aqui de São Paulo. Nem conhecia a Metodista de São 

Paulo, na época. Então, vim para cá, a gente apresentou o traba-

lho – via Adolpho Queiroz. Quem, na verdade, me introduziu na 

Intercom foi o Adolpho. Então, a gente fazia parte de um projeto de 

pesquisa, que era A História da Imprensa de Piracicaba, que ele 

que coordenava, e aí a gente veio fazer a apresentação aqui. Na época, a professora Margarida Kunsch 

era a presidente da Intercom. Na época, não havia diretor financeiro. Depois é que mudou o estatuto. 

A tesoureira era a Ada Dencker. Era tesoureira mas fazia as outras coisas dentro da diretoria. Fiquei 

sócio da Intercom nessa época, 1992, e em 1993 a gente assume a tesouraria da Intercom, junto com 

o Adolpho, Adolpho presidente. A gente tomou posse lá em Vitória. Então, de lá para cá, a gente foi 

só crescendo dentro da Intercom. Em 1994, a gente faz o congresso em Piracicaba; em 1994, a gente 

começa com a Expocom [Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação], lá na Unimep. Então, 

a Expocom nasce na Unimep, com o Paulo Rogério Tarsitano, que também era da diretoria.

Quem, na verdade, me intro-

duziu na Intercom foi o Adol-

pho. Então, a gente fazia par-

te de um projeto de pesquisa, 

que era A História da Impren-

sa de Piracicaba, que ele que 

coordenava, e aí a gente veio 

fazer a apresentação aqui.
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Com o mesmo formato atual?
O formato foi se alterando. Naquela época, tudo era no presencial, tudo era no papel, tudo era 

exposição mesmo. Foi construído e foi ganhando os espaços. E, depois, foi sendo modelado, re-

modelado, para chegar no que chegou hoje. Então, para fazer as avaliações, por exemplo, nos pri-

meiros momentos, a gente colocava como tarefa. Porque a gente não tinha avaliador. Eram sempre 

as pessoas mais próximas e das áreas que acabavam fazendo essa avaliação: ou marcavam um dia 

em São Paulo, em São Bernardo, porque o Paulo coordenou isso até a segunda gestão do professor 

Zé Marques. O Paulo é que, de certa forma, desenvolveu todo o processo da Expocom. A gente, 

logicamente, participava, ajudava naquilo que era possível. Chegou um momento que a Expocom 

dava prêmio mesmo, prêmio no sentido de viagem, para o melhor trabalho. Então, a gente tinha a 

DPaschoal, que era parceira e que dava os prêmios, tanto para o orientador como para o aluno. Era 

uma coisa que, de certa forma, acontecia paralela. E você podia inscrever quantos trabalhos tivesse 

na instituição naquela modalidade. Como começou a crescer, não dava mais para não ter limites de 

inscrições com relação às instituições, porque aí você tinha dez trabalhos de campanha publicitária 

de uma mesma instituição. Depois, quando você somava, tinha 50. Não dava, né? Aí as coisas foram 

afunilando. Tinha uma publicação, que não sei se chegou a ser resgatada, mas tinha uma publicação 

de como eram feitas as avaliações. Então, se publicava o parecer dos pareceristas, dos avaliadores: 

como é que foi feito, por que é que chegou no primeiro, que é uma coisa que o pessoal questiona 

sempre. Então, tinha os argumentos, dentro dos critérios, como é que se chegou no primeiro coloca-

do. Esse era o grande momento do congresso. Você tinha que, antes, levar todo o material. Era um 

gasto fabuloso, porque tinha que pegar tudo que estava aqui em São Paulo, botar nas caixas. Então, 

chegou uma hora que a gente chegou a desenvolver umas caixas de madeira para mandar para os 

lugares aonde a gente ia. Porque, chegando lá, tinha que ter a equipe da Expocom para fazer a ex-

posição. Não era para fazer o júri presencial, mas para montar a exposição. Então, os alunos tinham 

contato com todos os trabalhos que foram classificados e que foram premiados. Coisa que o pessoal 

tem cobrado um pouco hoje, a exposição: “O trabalho ganhou? Mas eu gostaria de ver o trabalho 

que ganhou”. A gente está tentando ver se um dia consegue fazer isso, pelo menos digital. Então, a 

gente ajudou nesse processo. Começa, então, em 1993. Em 1994, a gente lança a venda dos papers. 

A gente fazia as cópias e depois vendia os papers no congresso. Aquilo era uma piada: você tinha 

que ter uma banca e tinha que ficar vendendo paper. Aí a gente avançou para os disquetes. Nos 

disquetes, a gente teve o maior problema. Porque a gente fazia a coisa toda em casa. Você recebia 

os originais em disquete, depois fazia as cópias. Aí era um problema com vírus. Nossa Senhora! Na 

gestão do Faro é que a gente entra, então, com CD. Mas aí você ainda tinha o impresso. Você fazia 

aqueles calhamaços desse tamanho assim, fora o CD, que a gente não sabia como ia ser recebido 

isso. A gente vendia esse CD. 
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Dava retorno?
Muito pouco. Aí é que a gente falou: “Poxa, espera um pouquinho, né? Se embutir 2 reais a mais 

na inscrição, paga-se o CD”. Então, fez a inscrição, você tem direito a bolsa, CD, porque está tudo 

embutido, logicamente, no que se cobra de uma inscrição. A gente avançou para isso também. Mas 

isso começou na gestão do Faro. Aí, depois, vem a Cicilia Peruzzo. Quando muda o estatuto. Até ali 

era um estatuto antigo. Aí, por causa da legislação, a gente muda o estatuto e muda algumas coisas 

dentro da diretoria.

Que legislação?
Não podia ser mais associação, a gente teve que mudar. E, no mudar, é que se aproveitou para dar 

uma modernizada na questão da diretoria. Onde você tinha o tesoureiro – primeiro e segundo te-

soureiros –, virou diretor financeiro. O único que tem primeiro e segundo aqui é presidente e vice. E 

se alterou o tempo de mandato, que era de dois anos, passou para três. Então, a partir da gestão da 

Cicilia, passou a ser três anos. Isso foi logo no início dos anos 2000. 
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Como era a Intercom quando você entrou?
Bom, quando eu entro na Intercom, a Intercom tinha a sua sede na USP [Universidade de São Paulo], 

numa salinha. Então, na verdade, ela era subsidiada ali pela USP. Você não pagava telefone, não 

pagava aluguel, não tinha despesa com energia elétrica, com água. Não havia as despesas que a 

gente tem hoje, por exemplo. Você tinha um recurso que mal pagava a funcionária – uma funcioná-

ria. Foi preciso até botar um pouquinho de dinheiro do bolso para garantir o salário da funcionária, 

em alguns momentos. Então, a gente recebe a Intercom com caixa, mas com caixa para manter uma 

funcionária – e só. Telefone, cópias, essa coisa toda, tinha lá a USP. Aí chegou um momento em que 

a USP também começou a cobrar os telefones. E a Intercom começa a crescer. A gente compra a pri-

meira sede na gestão da Cicilia, que foi na Brigadeiro [Rua Brigadeiro Luiz Antônio], mas a gente não 

muda para lá, a gente continua na USP. A gente compra e aluga aquela sede, que passou a ser tam-

bém uma forma de ter uma receita paralela. Então, o que a gente tinha de receita? Você tinha poucos 

sócios pagando. O dinheiro, como até hoje, essa receita, ela realmente não cobre – nunca cobriu – o 

que a Intercom tem de gasto, desde aquela época. Tudo bem, era menor, mas ela foi crescendo e 

os gastos também. Aí você tem que ter funcionário, você tem que ter equipamento, você tem gastos 

com manutenção. Quando ela começa a crescer, a gente começa a montar um modelo de negócio, 

para que a gente pudesse sustentar a Intercom. As primeiras coisas foram vendas de livros. Na pró-

pria gestão do Adolpho, a gente começa com as publicações dos GTs [grupos de trabalho]. Só que aí 

a gente consegue, nesse momento, transferir um recurso que a gente recebeu da Finep. A Finep, por 

exemplo, tinha colocado uma verba para a gente. E, naquela época, eles sempre pagavam depois. 

Então, a gente tinha que dar os cheques caução para garantir congresso, porque não tinha dinheiro, 

e aí rezar para sair o recurso. E o recurso saía depois. No ano em que a gente fez o congresso em 

Piracicaba, o recurso demorou para chegar e, quando chegou, a gente não tinha como justificar. Aí 

a gente fez um arrazoado lá, um documento. Eu fui pessoalmente no Rio de Janeiro. Peguei um ôni-

bus 11 da noite em Piracicaba, cheguei no Rio 6 e pouco da manhã, fui direto para a sede da Finep 

negociar com eles como é que a gente poderia fazer a prestação de contas, uma vez que já estava 

depositado – se a gente podia transferir aquele recurso para a publicação fruto do congresso. Aí eles 

autorizaram, e foi assim que começou. Porque a gente não tinha recurso para fazer. Então, a gente 

começou a buscar esses recursos para fazer isso. Também na gestão do Adolpho, a gente recebe, 

também da Finep, recurso para montar o Portcom, foi através desses recursos que começa a montar 

os arquivos e tudo mais, a professora Anamaria Fadul é quem estava coordenando nesse primeiro 

momento. Depois desse processo, se prestou conta e não se pediu mais nada para a Finep. Poderia 

até continuar, né? Esses projetos são o tipo de projeto que a gente hoje deveria estar fazendo. Logo, 

logo o congresso também não vai mais sustentar a Intercom, do meu ponto de vista, do jeito que as 

coisas estão caminhando. Não é por questões econômicas, por questões de tecnologia. Já existem 

aí os congressos a distância, que você faz via Skype. Bom, haja vista o que a gente fez aqui, ou que 
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a gente tem procurado fazer. Os congressos ten-

dem a isso. Já existe uma pesquisa vendo como 

é que seria esse formato – e até como você faria 

para cobrar, porque é outra história também, o 

custo é outro. Como é que você faz para garantir 

o custo dos seus convidados, as palestras e tudo 

mais? Então, voltando lá, quando a gente chega 

na Intercom, a gente não tinha sede, a gente não 

tinha patrimônio nenhum, a gente mal pagava 

as contas do mês. E, para fazer um congresso, a 

gente não tinha ainda a projeção que a Intercom 

foi ganhando nesses anos em que veio persistin-

do com o congresso. Os congressos começaram 

a crescer, e a gente começou a ganhar notorie-

dade com relação aos resultados que a gente 

vinha apresentando. Tanto é que, hoje, a gente 

não tem tanta dificuldade de conseguir financia-

mento para o congresso pelas principais agên-

cias: CNPq, Capes e Fapesp. Então, a gente não 

tem tido mais aquilo que a gente teve lá atrás, 

quando a gente tinha que ir lá, conversar, buscar 

patrocínio. O orçamento era de 40, eles davam 

dez. A gente vem ganhando espaço com isso, e 

aí a gente desenvolve, então, esses esquemas de livro, dos próprios congressos, de fazer com que 

as instituições banquem pelo menos o congresso.

Isso foi dando estabilidade financeira à instituição?
Exatamente. O que dá estabilidade financeira para a Intercom são os congressos, o que é um risco 

grande. Então, a gente começa a investir. Na gestão da Cicilia, a gente tinha um caixa razoável, e a 

decisão foi comprar um imóvel.

Mas como é que se chegou a esse superávit para se comprar o imóvel? 
Com a receita dos congressos.

A receita das publicações não ajudou?
Muito pouco, não deu muito retorno. As publicações acabam ajudando na divulgação da Intercom, 
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do que ela representa, do que ela possibilita. Porque, se você for analisar hoje, a Intercom tem várias 

publicações, mesmo que, entre aspas, “independentes”, mas é coeditora. Então, você tem os grupos, 

você tem os núcleos, você tem os grupos de pesquisa que fazem a publicação, mas tem sempre lá a 

Intercom. Quer queira ou não, não deixa de ser divulgação. E outra coisa com a qual se vai ganhando 

espaço é quando você coloca o aluno de graduação no congresso. Quando começa a Expocom, aí 

você começa também a ver que o maior volume de recursos vem do aluno de graduação. Se você 

pegar os congressos quando não havia ainda os regionais, você tinha 70% de alunos de graduação 

inscritos. E aí, no congresso nacional, eles tinham a taxa de inscrição para inscrever o trabalho na Expo-

com e, depois, se o trabalho fosse selecionado, eles tinham que estar inscritos no congresso – então, 

era outra taxa de inscrição. Só que depois a gente acaba mudando isso. Amadurece um pouquinho 

mais e, quando se criam os regionais, a gente deixa de ter a taxa da Expocom. Se o trabalho do aluno 

for selecionado pela instituição, ou a instituição paga, ou ele mesmo paga a inscrição para apresentar 

o trabalho, como qualquer outro. Então, esse modelo é o que faz a Intercom ser o que ela é hoje em 

termos financeiros. 

Mas e os congressos regionais, qual a importância deles?
A importância deles foi exatamente possibilitar àqueles que não conseguem ir ao nacional a parti-

cipação no congresso da Intercom na sua região, com um custo, vamos dizer assim, mais em conta 

para eles, e até mesmo por questão de tempo. E também não se teve uma coisa tão estratégica as-

sim, mas, se você for analisar, é o que faz também a Intercom crescer ainda mais. Ela cresceu ainda 

mais com a questão dos regionais – inclusive quando você coloca os trabalhos da Expocom para ser 

classificados nos regionais. As escolas acabam fazendo um ranking disso: “Ah, nós somos o melhor 

da Região Sudeste. Ah, nós somos o melhor no Brasil”. Quer se queira ou não, o pessoal acaba usan-

do isso para divulgação – e ganha espaço. A gente teve momentos complicados de a escola sediar 

o congresso, quando ela vê o tamanho que é – principalmente o nacional. O regional, ele é menor, 

mas também tem os seus probleminhas. Quando a escola vê o tamanho daquilo que ela pegou para 

fazer, não é tão pequeno assim.

Os do Nordeste são grandes...
Nossa, demais! A gente pensa nessa questão das Regiões Norte 

e Nordeste, que são, entre aspas, as que têm mais dificuldade. 

Nem tanto econômica, mas a questão mesmo de localização, dis-

tância, essa coisa toda, que é mais complicada. Então, mesmo 

quando você faz o regional, a gente tem visto pelas estatísticas 

que é complicada a locomoção. Você está lá em Manaus, aí você sai não sei de onde lá, tem que 

vir de barco, dois dias de barco. Mas é uma possibilidade de o aluno, o professor, o pesquisador 

Somando os regionais mais o 

nacional, você tem uma mé-

dia de mais ou menos 12 mil 

participantes – congressistas 

– inscritos. 



17

FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA

participar da Intercom. Então, com os regionais, se amplia. Você tem hoje uma média de 10 a 12 

mil congressistas. Somando os regionais mais o nacional, você tem uma média de mais ou menos 

12 mil participantes – congressistas – inscritos. Estou falando dos pagos, não estou falando nem 

daqueles que só colocaram o nome lá. Estou falando daqueles que realmente estão inscritos no 

congresso. Então, ele amplia. E você acaba identificando que a iniciação científica não tinha um 

espaço adequado dentro do congresso. Foi quando se criou, então, o Intercom Júnior. O Intercom 

Júnior nasce no congresso do Rio, na gestão da Sonia Virgínia Moreira com o Aníbal Bragança. O 

Aníbal foi o grande incentivador desse processo junto com a Sonia. Porque a gente vinha falando 

da participação do aluno de graduação, aí, num determinado momento, ele pega: “Olha, tem um 

número muito grande”. Foi quando a gente começa também com o sistema, a gente não tinha o 

sistema até então. Então, foi na gestão da Sonia que a gente começa a trabalhar com a Adaltech 

– que está aí até hoje –, quando a gente começa, então, a trabalhar com prazos, com uma série 

de coisas com as quais a gente não trabalhava. Eu sempre tinha sido voto vencido de que não 

tinha que haver inscrição no local. Só depois de um determinado congresso que o pessoal viu o 

tamanho da encrenca.

Qual congresso?
O congresso de Salvador. Não parava de chegar gente, e não tinha mais espaço para botar ninguém. 

E chegando gente de ônibus querendo fazer a inscrição. Eu tive que distribuir senha e falar: “Ó, até 

aqui faz, daqui não faz mais”. “Não, mas vocês estão falando que fazem a inscrição no local.” E aí 

assim: não tinha uma comunicação que falava em limite. A gente teve que dar entrevista, conversar 

com o pessoal das escolas. Para agravar a situação, teve um professor de Salvador que liberou seus 

alunos para ir para o congresso dizendo que não precisaria pagar, desde que não se quisesse o cer-

tificado. Não havia um controle rígido para ir para a sala. Então, tinha gente que não estava inscrita 

no congresso que estava dentro da sala, e não tinha lugar para quem estava inscrito. Aí caiu a ficha. 

Falei: “Ó, gente, viu o que aconteceu? Viu o desgaste que a gente teve?”. Não parou aí. O congresso 

acabou, e começam a vir os e-mails. Isso porque naquela época não tinha rede social, não tinha Fa-

cebook. E para reverter isso? Ainda estava na gestão da Cicilia. Outra coisa: você não tinha material 

suficiente, porque você não tinha como prever quantos iam chegar. E a outra coisa que você desco-

bre: 70% das inscrições eram feitas na hora – quando você faz o levantamento. Porque brasileiro é 

assim, né? Então, se você não cria essa cultura que a gente tem hoje.... Outro problema: tinha cara 

que chegava lá para apresentar o trabalho, não estava inscrito – e ia apresentar o trabalho. “Não, 

mas você tem que pagar.” “Não, não vou pagar e vou apresentar, meu nome está aqui. Eu sou con-

vidado.” “Não, você não é convidado. Você inscreveu, seu trabalho foi aprovado...”. Você pode ver 

que as outras associações estão fazendo agora o mesmo que a Intercom faz, porque não tem jeito, 

não tem como sobreviver – principalmente agora. Você tem todo um sistema, um sistema digital para 
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fazer esse controle, porque é complicado. E, na época, era tudo na mão. Sabe o que é você chegar, 

montar uma secretaria? Eu ficava doido, porque eu tinha que fazer os recibinhos. A pessoa fazia a 

inscrição, eu tinha que fazer o recibinho na mão, fazer a listinha daqueles que estavam inscritos. O 

certificado era emitido lá no local. Você tinha o dia para distribuir o certificado. Então, durante o con-

gresso, você ia fazendo o certificado. Você tinha lá o impresso e o pessoal preenchendo o certifica-

do. E também não tinha um programa para fazer o que a gente faz hoje. Hoje você vai lá, põe o nome 

da pessoa, imprime. Não, você tinha que fazer um a um. Sabe o que é um a um? Recibo: tudo na 

mão. Você levava os bloquinhos de recibo. Porque a pessoa quer recibo, para dizer que está inscrita, 

para prestar conta depois. Hoje, não, hoje você tem o boleto, o cara vai, paga. Então, ele já tem lá o 

comprovante. Tudo isso era feito na mão. Então, você imagina um congresso que tinha por volta de 

4 mil pessoas, sendo que 70% tinham feito inscrição no local, você imagina o volume de papel e de 

certificado que você tinha que fazer. Aí não dava tempo, aí o nome saía errado, aí a pessoa ia lá para 

trocar o certificado. Você tinha que montar uma banca no último dia de manhã. Aí o pessoal: “Ah, não, 

vou embora hoje, preciso do meu certificado”. Então, essa era a frente do congresso antigamente. 

Então, quando a gente começa a trabalhar com a Adaltech. A gente foi criando coisas e foi colocan-

do no sistema. Hoje, você tem o controle do sistema: você tem o controle dos regionais, você tem 

o controle do nacional. Eu consigo ver o que entra em cada regional, o que entra no nacional – por 

categoria e tudo mais. Então, eu consigo ter hoje um levantamento, uma estatística, do que você tem 

mais, menos – não só financeiro, de trabalhos, de pesquisas, de trabalhos da Expocom, as escolas 

que mais participam, os profissionais e professores, os pesquisadores que mais participam do con-

gresso... Então, você tem um levantamento não só financeiro. E, logicamente, esse sistema, a gente 

tem que ficar esperto, porque, como eu já disse, as coisas têm mudado muito rápido. Estou falando 

porque eu participei da pesquisa. A pessoa veio me perguntar o que eu achava de fazer o congresso 

da Intercom se fosse alguma coisa virtual, se fosse alguma coisa via Skype ou coisa do tipo. Falei 

assim: “Ah, eu não posso dizer que não pode acontecer. Eu até acho que uma hora vai acontecer”. 

E aí como é que fica a estrutura de um congresso da Intercom quando você passa a fazer isso? Eu 

tenho assistido a algumas coisas aí que, financeiramente, quem vai bancar isso? Tudo bem, você tem 

os caras que vão pagar, mas é justo o congressista que está lá assistindo e não pagou nada – ou 

melhor: aquele que pagou e aquele que não pagou? O diferencial vai ser receber o certificado? Um 

receber e o outro não? O certificado, hoje, de congresso é outro problema. Ele tem peso para essa 

juventude a não ser para as horas de atividades complementares? Esse pessoal está pensando no 

diploma? Esquece. Então, a gente começa a pensar. Eu estou pensando coisas assim: não estou pen-

sando para o ano que vem, estou pensando coisas para 2019. Também não é para 2020, porque, do 

jeito que as coisas estão acontecendo, eu acho que a mudança é inevitável nesse sentido. A gente 

tem que ficar esperto, porque é o que está bancando a Intercom. Voltando, então, para a questão 

da iniciação científica... É muita coisa. A iniciação científica também começa com a gestão da Sonia. 
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Existiam vários ensaios e uma reclamação de que o aluno de graduação estava entrando nos núcle-

os para assistir ou coisa do tipo. E também não tinha um espaço para ele apresentar, porque ele tinha 

que apresentar com orientador ou coisa do tipo. E o pessoal estava confundindo a Expocom com a 

iniciação científica. Então: “Vamos criar um espaço”. Aí o Aníbal sugere: “Você não quer organizar 

isso com a Ada Dencker?”. Porque a Ada é que trabalhava nessa questão mais aberta da iniciação 

científica. “A Ada, acho que pode dar uma força para você.” Porque a Ada também estava na direto-

ria. “Ah, tudo bem.” A Ada falou: “Não, tudo bem, eu te passo, a gente monta e tal”. Então, montamos 

como seria o Intercom Júnior – só que não na estrutura que ele está hoje. Tinha que começar. Aí: 

“Tá bom”. A Ada me passou a regrinha de como tinham que ser os trabalhos. A coisa estourou, veio 

trabalho de Publicidade, de Jornalismo, de tudo que era área. E não estava estruturado como a gente 

fez. A separação para montar as salas foi depois que a gente recebeu os trabalhos. Então, eu tive 

que separar o que era Publicidade, o que era Jornalismo, o que era Relações Públicas para montar 

as sessões, para fazer a programação. E aí eu tinha que convidar pessoas voluntárias para trabalhar. 

“Você vai para o congresso?”. Porque não tinha recurso. “Vou.” “Então, você me ajuda?”. “Ajudo.” 

Então, foi assim, nasceu assim. Esse foi o primeiro Intercom Júnior oficial. Começa no Rio de Janeiro. 

Acho que foi 2005, se eu não me engano, na Uerj [Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. E aí 

tem a questão da categoria Intercom Júnior como sócio. Mas a gente não pode ter o Intercom Jú-

nior como sócio. Dentro do novo estatuto, você tem 

lá uma vírgula e um ponto que facilitam você ter o 

aluno de graduação – não como sócio, mas como 

alguma coisa pendurada ali na questão de sócio. 

Por que o aluno não pode ser sócio?
Porque está no estatuto. O estatuto só permite pes-

quisador, professor e profissional formado na área. O 

Intercom Júnior, como “sócio”, vamos colocar assim, 

entre aspas, ele nasce no congresso de Brasília em 

2006, se eu não me engano, que foi logo depois da 

experiência do Intercom Júnior, quando o professor 

José Marques assume, quando a Expocom passa 

também a ser digital. Foi uma discussão tremenda: 

“Como é que a gente vai fazer o digital? Vai acabar 

com a exposição?”. Depois de um tempo, como evo-

luiu também o número de trabalhos, a gente pega-

va e, para não haver muito problema com relação 

às análises, julgamento dos trabalhos, você punha 
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numa caixa. Publicidade e Propaganda, por exemplo, mandava lá para o Nordeste; Jornalismo man-

dava lá para o Sul; o Sudeste ficava com Rádio e TV. E sempre fazia esse rodízio. Imagina botar tudo 

dentro de uma caixa, despachar... Aí tinha que mandar, despachar tudo para a sede onde ia ser o 

congresso. Mas selecionava os três melhores de cada categoria. Brasília foi o último congresso onde 

houve exposição física da Expocom. Que aí vem a questão, então, de começar com as inscrições, 

também, digitais, mudar o esquema de pagamento e tudo mais. E os regionais começam a crescer. 

Porque os regionais estavam muito soltos. Os regionais, cada um tomava conta do seu. Mas não 

tinha a dimensão que tem hoje. Então, a gente começou a, na gestão do professor José Marques, 

reorganizar os congressos regionais, só que tornando mesmo congresso regional – antes era o tal 

do Sipec, que era o [Simpósio Regional da Intercom].

E as diretorias regionais, quando foram criadas?
Na segunda gestão do Antonio Hohlfeldt. Quando muda o estatuto, foi justamente para acrescen-

tar a questão dos diretores regionais. A grande mudança, então, foi as nomenclaturas das dire-

torias. Depois, também, o grande destaque foi o tempo de mandato. Aí, na do Antonio, tem essa 

mudança. Muda um pouquinho a questão da estrutura, colocando também o que é a Expocom, o 

que são coisas que não apareciam naquele momento. Então, a gente foi, vamos dizer assim, regu-

lamentando algumas coisas que estavam soltas, inclusive os congressos regionais.

Quais são os maiores custos da Intercom? Onde a instituição gasta mais? 
Hoje, você tem a questão do funcionário, um custo que não é pouco, com três funcionários, incluindo 

as despesas trabalhistas. Então, se ampliar isso, acaba ficando maior ainda. Aí você tem manutenção 

de sede. Tira congresso, tá? Eu não vou colocar o gasto do congresso, porque aí é lógico que o dos 

congressos vai ser maior, porque aí é passagem, uma série de coisas. As viagens com relação à dire-

toria não têm sido aquilo que possa dizer: “Ah, o maior gasto”. Mesmo porque são bem controladas 

nesse sentido. 

Os congressos, eles se viabilizam da mesma forma, o nacional e os regionais? Pelas inscrições?
Sim, a mesma coisa.

E as fontes de financiamento?
Mesma coisa. Então, por exemplo, as instituições normalmente solicitam financiamento pela agên-

cia de fomento da sua região. Tem, às vezes, o apoio de empresas, coisas do tipo. E também tem, 

logicamente, aquilo que a própria Intercom apoia, porque, afinal de contas, você tem a receita das 

inscrições, que também ajuda no sistema. Porque todo o sistema utilizado pelos regionais é via Inter-

com, via sistema Intercom. Por exemplo, as taxas de banco, essa coisa toda, a Intercom é que banca. 



21

FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA

Então, o custo é nosso. A gente acaba rateando, e aí o que acontece? As instituições têm lá os seus 

30% daquilo que foi receita líquida. Então, depois que se pagam todas as contas, daquilo que arreca-

dou de inscrição, a gente acaba repassando 30% para as instituições, coisa que não havia antes. O 

que também evoluiu nesse período foi a isenção – do ano passado para cá –, da taxa para sócios no 

congresso regional. Se você for ver, a participação dos sócios nos congressos regionais é pequena, 

não faz tanta diferença. E o nacional continua como a gente tem tentado fazer, aquelas coisas de 

categorias, com valores diferenciados, para possibilitar que todos possam participar dentro daquilo 

que têm condições de bancar.

Você falou da Adaltech. Que outros marcos você veria em termos de tecnologia? 
Eu acho que tudo que vem para o digital, que sai do físico e vem para o digital, facilitou. Embora a 

gente tenha uma discussão séria com impresso, acho que está caindo a ficha também do pessoal, 

porque não dá mais para você sustentar o impresso. Então, por exemplo, a gente chegou a ter aqui 

um volume muito alto de pagamento de publicação. Quer dizer, se você comparar o que você gasta 

para pagar funcionário e, de repente, com publicação – uma publicação que você não consegue 

vender. Na verdade, todo mundo acha que é porque a Intercom tem que doar. Não é assim, isso tem 

custo. Eu acho que, tudo bem, quando é financiada por um CNPq, por uma Fapesp, tem a sua lógica 

– como a revista: boa parte da revista era financiada pelo CNPq. Vamos ver se a gente vai continuar. 

Então, se tem o financiamento, não tem por que cobrar – porque também é uma das exigências das 

agências financiadoras. 

Você já falou sobre a compra da sede. E o Centro Cultural? 
Bom, a história do Centro Cultural e por que tanta sede. Essa é uma briga também. Porque assim: a 

ideia do Centro Cultural mesmo, quando a gente compra a sede, era de trabalhar com curso – cur-

sos de extensão, cursos de capacitação, coisas que a Intercom chegou a fazer muitos anos atrás, e 

tentou resgatar isso, mas a gente não conseguiu emplacar. Tanto é que houve várias tentativas na 

gestão do Antonio, tentativas na gestão da Marialva... Em todas as gestões, se tentou a questão dos 

cursos de verão, aquela coisa toda. E a sede, na verdade, se justifica um pouco por isso, e principal-

mente o Centro Cultural. O Centro Cultural nasce então, entre aspas, de uma “necessidade” de ter 

um espaço onde você pudesse ter cursos e fazer exposições.

O que era o Centro Cultural antes?
Era um barracão, na verdade. Era uma casa que o dono transformou num barracão mal acabado. Na 

época, estava um valor interessante, e a gente tinha caixa. Isso foi na final da gestão do José Mar-

ques, mas a compra mesmo acabou sendo feita na gestão do Antonio. Houve uma reforma, o imóvel 

foi praticamente refeito, reconstruído.
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A que você atribui o fato de os cursos não acontecerem com frequência?
A questão, para mim, são os formatos dos cursos, são as formas de oferecimento dos cursos. Se a 

gente vai trabalhar com professores, se a gente vai trabalhar com pesquisadores, então tem que fo-

car mais naquilo que vai atender esse pesquisador, vai atender esse professor. Por exemplo, a gente 

está tentando, com o Ensicom [Seminário sobre o Ensino de Graduação em Comunicação Social], 

fazer os cursos de capacitação. Mas qual é esse curso de capacitação? É curso do dia a dia. Sabe 

aquele assunto do dia a dia? Isso pega. Agora, se for para estar discutindo, fazendo uma reflexão, en-

tão, para mim, é congresso. Por exemplo, o professor [Manuel Carlos] Chaparro tentou fazer alguma 

coisa. Agora está fazendo outra, no Café Intercom. Mas, antes, ele montou um esquema dele, parti-

cular, de curso. Pelo que eu percebi, não funcionou, com profissionais e tudo mais. Então, essa coisa 

de curso com espaço físico determinado é complicada. A gente acabou de falar aqui que os congres-

sos, de repente, podem virar virtuais. Então, como é que fica essa questão dos cursos? Então, para 

mim, esse espaço é útil, tem gente que usa. A gente pode, sim, fazer Café Intercom, lançamento de 

livro, essas coisas mais periódicas. A gente pode, se for pensar em termos de receita, alugar isso 

aqui para coisas determinadas, como estava acontecendo. Mas isso aí tem que divulgar, a gente não 

faz divulgação para isso. Então, só quem conhece, é no boca a boca. E a questão do curso, eu acho 

que dá para fazer alguma coisa, mas desde que seja uma coisa mais dirigida, uma coisa mais do dia 

a dia. Dá para fazer tranquilo.

A Intercom tem, como patrimônio imobiliário, duas sedes e o Centro Cultural? A sede na Bri-

gadeiro já chegou a ser alugada?
Quando se comprou aquela sede, na verdade, a gente não mudou para ela. A gente não chegou a 

se estabelecer, a gente veio se estabelecer em Pinheiros. Aquela sede ficou alugada um bom tempo. 

Quando comprou, em seguida já alugou.

Os espaços são aproveitados plenamente hoje?
Há divergências entre o Conselho Curador e a Diretoria Executiva em relação a isso. A ideia primeira 

foi vender lá para comprar em Pinheiros. Só que não vendeu lá, comprou aqui. Aí o que você tem? 

Despesa. Hoje, vender é perder. Então, o ideal seria alugar. Lá, era para ser transformado na ques-

tão internacional, mas também não foi para a frente. Então, virou um espaço onde se faz reunião de 

diretoria. Lá é o prédio que mais se paga em termos de despesa. A Associação dos Profissionais de 

Propaganda é uma associação em que, de certa forma, estão lá os profissionais da propaganda que 

trabalham em vários segmentos do mercado. Quem, de certa forma, bancava a APP eram as agên-

cias, a ESPM [Escola Superior de Propaganda e Marketing], que é a escola que nasce na APP... A insti-

tuição está fazendo 80 anos. Segundo o presidente, precisa saber se ela vai fazer 80 anos. Por quê? 

Está vendendo a sede para poder pagar as suas contas. O que vai virar a APP? Continua. Tem seu 
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CNPJ, só não vai ter sede física. Ou seja, vai ter o seu escritório virtual. A opção que o pessoal teve 

para sair dos gastos de condomínio, manutenção de prédio, essa coisa toda. Eu estava na diretoria. 

A diretoria foi até 31 de março, e agora está com um conselho que define como é que vai ser o rumo 

da APP, uma associação que criou várias outras e que hoje não sabe se vai fazer 80 anos. Então, 

você tem lá grupo de mídia, grupo de criação, grupo de planejamento – tudo que saiu dali. Então, 

tem coisas que, hoje, é melhor deixar como está, para ver como é que vai ficar a situação do país. A 

Intercom, hoje, se você comparar com as associações, é uma das poucas que tem o que tem, faz o 

que faz e continua fazendo. Se você pegar, também, os números estão diminuindo. Se você pegar 

os congressos deste ano, na hora que fechar tudo, a gente percebe que deu uma queda. Por quê? 

Os cursos de graduação estão fechando, principalmente no Sudeste. É melhor fazer o arroz com 

feijão, agora, para depois colher mais frutos na frente, porque não dá para a gente avançar muito, 

não. E olha que a gente avançou muito. Eu posso dizer isso por-

que vivi tudo isso. Sair do papel lá atrás e chegar aonde a gente 

chegou hoje, passar por aquilo que a gente passou, em termos 

de mudar cultura – cultura da relacionamento com sócio, cultura 

de relacionamento com congressista. Tudo bem, a gente pode ter 

os problemas que a gente tem, mas hoje é muito mais rápido, por 

conta de ter digitalizado. Veja a própria Expocom, como a gente 

evoluiu na questão de ter os materiais depositados ali, seja áudio, 

seja vídeo, esse acúmulo de arquivos.

Quando você começou a ser coordenador do Ensicom?
O Ensicom é o seguinte: ele nasce na gestão da professora Cicilia. Quando estavam sendo aprova-

das as novas diretrizes curriculares para os cursos de Comunicação, todas as habilitações, aparece 

a possibilidade, por conta da abertura das diretrizes, de criar novos cursos na área da Comunicação. 

Foi aí que surge, então, curso Audiovisual, curso de Propaganda e Marketing, curso de Comunicação 

Mercadológica, todas as habilitações de Comunicação. Nesse momento, se pensou em um espaço 

onde fosse possível discutir a qualidade do ensino de graduação na Comunicação. Então, surge o 

Ensicom, com a coordenação do Robson [Bastos da Silva] em algum momento, na gestão também 

da professora Cicilia. Quando termina a gestão, continua o Ensicom, mas aí de uma forma mais tí-

mida. Teve um momento que o Ensicom saiu do congresso. Ele deixa de acontecer no congresso. 

Aí ele passa a ter dois eventos, que foram coordenados pela professora Margarida e o professor 

Osvando [de Morais]. Depois, se esqueceu. Então, na gestão do professor Zé Marques, acabou não 

acontecendo. Quando entra o Antonio, a gente começa a resgatar o Ensicom. Aí eu passo a coor-

denar e tentar reconstruir aquilo que a gente acha que tem ser o Ensicom que é trabalhar a questão 

da qualidade e avaliação dos ensinos de graduação junto ao Ministério da Educação, o que a gente 

 E olha que a gente avançou 

muito. Eu posso dizer isso por-

que vivi tudo isso. Sair do pa-

pel lá atrás e chegar aonde a 

gente chegou hoje, passar por 

aquilo que a gente passou, em 

termos de mudar cultura 
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está tentando fazer. Então, por exemplo, o Ensicom, voltou a ter a coordenação, ano passado, do 

Robson. A gente transformou agora em Fórum Ensicom, para dar continuidade a essa discussão 

não só em congresso. Então, hoje, o Ensicom está nos regionais. A discussão é trabalhar a questão 

do egresso e o mercado de trabalho, no sentido do mundo do trabalho, onde é que esses egressos 

estão trabalhando na área da Comunicação regionalmente. Essa apresentação deve vir para o con-

gresso nacional. Então, este ano, o Ensicom está com essa missão, que a gente tirou do fórum do ano 

passado. Tem algumas regiões que já até fizeram. E a gente poder ter uma visão melhor para não 

ficar falando: “Ah, está assim, está assado”. A gente esteve no Conselho Nacional de Educação em 

janeiro, e o pessoal está confuso com a área de Comunicação, até com as diretrizes que foram apro-

vadas de Jornalismo e de Relações Públicas. Então, qual é a ideia? A ideia, num primeiro momento, 

foi trazer esse pessoal para cá e trazer as representações das áreas aqui, para fazer essa discussão 

aqui dentro, no Centro Cultural da Intercom. Só que aí, por conta de agenda, também ficou difícil. Era 

para ter acontecido em abril. Não deu. O pessoal de lá também tem uma agenda complicada. Então, 

a proposta que a gente encaminhou para eles foi fazer isso no congresso nacional, porque aí eles 

vão ter condições de sentir o que é a área da Comunicação no congresso da Intercom. Porque eles, 
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pelo que a gente entende, desconhecem como funciona a área da Comunicação. Por quê? O pesso-

al que está no Conselho Nacional é filósofo, é engenheiro, médico, donos de escola, gente que, de 

certa forma, conhece a área muito pouco. Não tem uma visão das representações. Então, de repente, 

eles têm uma visão da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que não é uma visão da área da 

Comunicação. Eles estão muito mais voltados para a Publicidade – agora com Jornalismo. Mas eu 

acho que é legal conhecer onde é que a gente tem as nossas ramificações com as outras áreas de 

conhecimento. Então, qual foi a proposta? Trazer o pessoal do Conselho Nacional, trazer o pessoal 

do Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] e trazer o pessoal do 

próprio MEC mesmo, mas que trabalhe com a questão das diretrizes, com a questão da avaliação – aí 

entra o Enade [Exame Nacional de Desempenho de Estudantes], como é graduação, e as avaliações 

de qualidade dos cursos –, para aprovação e reconhecimento. Porque qual está sendo a discussão 

deles lá também, que não é só da nossa área? Volta a ter uma discussão com a Engenharia, com o 

Direito, com a área de Saúde. Direito está mais tranquilo porque tem a OAB, está mais fechado. Mas 

a Engenharia? Engenharia, você tem civil, você tem elétrica, você tem não sei o quê. Então, virou 

como se fosse habilitação em Comunicação. Mas eles têm uma base que é comum, que é cálcu-

lo, que é física, que é não sei o quê. E é isso que o pessoal quer discutir. E existe um modelo. Por 

exemplo, a federal do ABC trabalha o quê? Tem três anos básicos, o básico que você precisa ter em 

todas as engenharias, e depois você vai fazer opção para a engenharia que você quiser. O que está 

acontecendo com a Comunicação? Aí é a pergunta que se faz: está se formando profissional para 

que mundo do trabalho? Eu formo jornalista para quê? Para trabalhar onde? Para ser blogueiro? O 

publicitário, estou formando para quê? Acho que, se bobear, você tem mais publicitário não formado 

no mercado do que formado – embora a Publicidade forme, por ano, 11 mil pessoas no Brasil. Você 

imagina ter mais de 60% desses profissionais formados no Sudeste – de 11 mil. É gente pra caramba. 

A discussão está sendo um pouco essa: qual é o objetivo das diretrizes curriculares, qual é o obje-

tivo da formação, qual é o papel, então, qual é o perfil desse egresso. Tem uns que entendem que, 

depois da diretriz curricular, o curso de Jornalismo saiu da área da Comunicação. Não, não é isso. Só 

que, quando você tirou Comunicação Social, “bacharel em Comunicação Social, habilitação em...”, 

todo mundo está entendendo que não é mais Comunicação – todo mundo, não, tem um pessoal que 

entende que não é Comunicação, mesmo sabendo que nas diretrizes está colocado lá o que você 

tem que ter de base. A base é Comunicação, não importa se é Jornalismo, se é Publicidade, coisa 

do tipo. O Ensicom está com esse abacaxi na mão. E vai extrapolar, porque, se eu for discutir a área 

da Comunicação, aí não é a graduação só. Que é outro problema. O pessoal quis inverter a ordem 

das coisas. Em vez de discutir as diretrizes da área, não, se discutiram as diretrizes das habilitações 

para construir a área. Gente, tudo bem, eu posso estar equivocado no meu raciocínio: agora, como 

é que você junta isso? Primeiro, você faz as diretrizes das habilitações; acabam com as habilitações, 

aí você vai construir as diretrizes baseado nisso aqui? Nessa fragmentação, aí eu vou construir o 
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geral, vou construir a diretriz da área? Então, é esse o problema. Mas não é um problema só da área 

da Comunicação. O pessoal está colocando a formação na área da Saúde muito específica. Então, 

você está acabando com o clínico geral, você está acabando com a formação do pediatra. O que 

está acontecendo também? O pessoal está buscando formação naquilo que dá mais dinheiro. Então, 

você vai ver o cara trabalhando na estética, que é plástica; vai para a Ginecologia, porque todo parto 

agora virou cesárea, ou vai ser cirurgião.

Você, ao longo do tempo, lidou com vários presidentes, cada um com seu estilo...
Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de trabalhar. Tem uns que conhecem mais a parte 

administrativa, outros nem tanto. E, quer queira ou não, o cargo que eu ocupo acaba sendo mais 

administrativo. O administrativo depende do financeiro, e o financeiro não tem como, também, se 

desprender do administrativo. Então, eu 

tenho que estar ali, sabendo também o 

que vai pagar, o que não vai... E aí, quan-

do entra na parte acadêmica, que são 

os congressos, aí tem as discussões: o 

que pode, o que não pode; o que tem, 

o que não tem. Adolpho, Zé Marques, 

Immacolata, Faro, Cicilia, Sonia, Anto-

nio e, agora, Marialva. Acho que até por 

conta desse tempo de cargo – também 

vou mudando de chefe, porque os di-

retores também mudam, reitor muda 

também –, primeiro sinto como é o dra-

ma, como vem e qual é a expectativa, 

também, dos colegas que vão compor 

a diretoria. Se você pegar a diretoria 

da Marialva, é praticamente tudo novo. 

Uma coisa que eu costumo dizer: toda 

diretoria vem com uma expectativa 

muito grande. Então, a gente tem que 

saber levar isso. A gente aprende isso 

com o tempo também, porque é aquela 

história: “Ah, mas você já participou dis-

so. Não aconteceu isso, não aconteceu 

aquilo?”. “Então, agora, nós vamos fazer 
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isso, isso, isso, isso, isso...” Passa o tempo, vem uma nova diretoria: “Não, nós vamos fazer isso, isso, 

isso...”. “Tá bom.” Vamos deixar e vamos ajudar a fazer, sabendo que, em algumas coisas, a coisa não 

vai avançar – por conta de algumas coisas que também a gente já mencionou aqui, que têm a ver 

com a estrutura, com o estatuto, com uma série de coisas que as pessoas, às vezes, desconhecem. 

Então, se você for analisar todos os planos de trabalho, o que se avançou realmente eu diria que 

seria 50% daquilo que foi colocado. Então, o meu papel é esse. Existe a questão da confiança, que, 

em algum momento, você tem que provar mais uma vez que você faz o seu trabalho honestamente. 

Porque tem muita gente que pode achar: “Pô, ele está na Diretoria Financeira. Pô, ele já comprou 

fazenda, ele já comprou carro novo...”, coisa do tipo. Isso é o tipo da coisa que se pensa de um diretor 

financeiro, ou tesoureiro, principalmente se for tesoureiro de campanha, né? Então, dependendo do 

colega de chapa, por mais que você tenha confiança, é reconquistar sempre a confiança, não impor-

ta quem seja o presidente. Cada um aqui é um diferente do outro. Tem uns que são mais despojados, 

vão e depois perguntam; tem outros que perguntam tudo; tem outros que não perguntam nada – aí, 

quando a casa está caindo, é que correm atrás. Todos têm o seu momento aí de crises, até por mo-

mentos de decisões, mas é uma questão normal. Então, é uma questão de saber lidar, e não é uma 

coisa que a gente adquire do dia para a noite.

Muitos dos nossos entrevistados associam a estabilidade financeira da Intercom à sua che-

gada. Isso se deve a você ter conseguido, junto com as diretorias, criar novas fontes de re-

ceita, ou é mais pelo controle de gastos?
Eu diria que são as duas coisas. Eu mesmo, em alguns momentos, tinha resistência com relação a 

comprar mais uma sede. Mas, de certa forma, se construiu um patrimônio. Outras questões tam-

bém: quando foi passar para a Expocom, tivemos alguns embates com relação à forma como estava 

sendo tratado, ou seja, você não transforma o físico no digital da noite para o dia, mesmo porque a 

gente não tinha cultura para isso. E não é só cultura de quem está administrando, mas é a cultura 

de quem está, também, recebendo o serviço. O congressista, por exemplo: há dez anos, nem todo 

mundo tinha facilidade para entrar lá e preencher. O pessoal reclama de formulário até hoje. Tinha 

que entrar, preencher formulário. Ele achava muito mais fácil fazer na mão. Acho que a gente vai 

evoluindo de acordo com cada um deles: com cada perfil, com cada proposta. O que eu vou des-

tacar na gestão da Marialva? A questão do pagamento com cartão, a questão de mudar o sistema 

de pagamento. A minha relação com ela com relação aos pagamentos: antes a gente fazia cheque, 

tinha que deixar cheque assinado. Hoje, a gente faz tudo digital. Hoje, por exemplo, economiza 

no trabalho com a secretaria. E a compreensão, também, de cada um deles. Porque também não 

adianta se eu, de repente, falo “não” e o presidente fala que sim. E aí? “Ah, vai pagar?” “Bom, tudo 

bem. Então, você diz que vai pagar, e eu vou ter que assinar. Só que você assume a responsabili-

dade.” Então, o meu trabalho, normalmente, é mais um pouco de controle mas também, lógico, leva 
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em conta a participação de cada presidente, de cada colega dentro da diretoria em saber onde é 

que a gente está pisando em termos financeiros. Então, para mim, é a soma disso. Na gestão do 

Adolpho, se criou, para a gente buscar receita, a publicação do livro, a venda do paper. Aí você 

começa a perceber que aquilo não ia funcionar, a gente só estava tendo desgaste. Vai evoluindo, 

a gente foi aprendendo junto. Aí vem a Sonia; vem o Faro, começa-se na gestão dele a trabalhar 

com CD; aí vem a gestão do Antonio, que amplia as coisas do Portcom. Criou problema? Criou 

problema. Tivemos que contratar? Tivemos que contratar. Foi legal? Iniciou. Teve problema até de 

montar o site, aquela coisa toda, mas saiu. Aí vem a gestão atual. E a nossa gestão, de certa forma, 

lapidou tudo aquilo que estava ali. Hoje, você tem um site limpo. Estou falando de evolução, de ir 

crescendo gestão por gestão. Eu acho por exemplo que a grande contribuição da Marialva para a 

Intercom é essa coisa da sua dinâmica, eu diria assim, em alguns momentos, atropelar – atropelar 

no bom sentido –, mas que tem os seus frutos, e bons frutos. Eu acho que a Intercom avançou com 

a participação dela, desde a gestão do Antonio. Se você for analisar, os congressos acontecem, e 

eles tiveram um grande avanço com a participação da Marialva nesse processo, quando ela passa 

a ser a diretora científica. E, mesmo como presidente, ela abriu caminho para muita gente. Acho 

que a Intercom avançou muito com a participação dela.

Como funciona a interação entre as diretorias Financeira e Administrativa?
Quem substitui o diretor financeiro, se ele se afastar, é o diretor administrativo, e vice-versa. Então, 

como não tem os diretores financeiros 1 e 2, é um só, e como também não tem os diretores admi-

nistrativos 1 e 2, essas duas funções, elas meio que andam juntas. Lógico que você tem que ter a 

divisão, porque na questão de contratos, nessas questões que envolvem recurso, é o diretor finan-

ceiro, pelo estatuto. É o diretor financeiro e a presidente. Para os assuntos mais administrativos, não 

necessariamente para funcionário, mas para as correspondências oficiais da diretoria, aí é a Diretoria 

Administrativa com a presidente. 

A entrada de recursos na Intercom acontece o ano todo?
Entrada de recurso na Intercom é até agosto. Depois de agosto, esquece. Aí eu tenho setembro, 

outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro – praticamente seis meses sem entrar nada na In-

tercom. Eu tenho que administrar o que entrou de março a agosto, que é o período das anuidades e 

o período da inscrição do congresso. Eu tenho que fazer caixa para pagar as contas de seis meses. 

Então, se tiver algum extra nessa parada, é complicado. Tem coisa que está embutida nos gastos 

de congresso, e não necessariamente nos gastos da diretoria. Porque uma coisa leva a outra. Se eu 

tenho uma estrutura de congresso do jeito que eu tenho, pelo menos no sistema, eu tenho que tirar 

isso do congresso. O sistema, se você for analisar, ele funciona muito mais em benefício dos con-

gressos do que propriamente para a Intercom. 
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Você acha que a instituição de prêmios foi interessante? 
É uma coisa que, na minha opinião, eles têm que melhorar um pouco. Ser prêmio, prêmio mesmo. Eu 

acho que ele começa a perder, no meu ponto de vista, a credibilidade na hora de identificar quem é 

o ganhador do prêmio. Eu acho que o prêmio pode ganhar um espaço maior quando você dê real-

mente um prêmio – que destaque mesmo. Então, o prêmio não tem a visibilidade que deveria, é isso. 

Por exemplo, na época da iniciação científica, você tinha – e tem – o Prêmio Vera Giangrande. O Pão 

de Açúcar que patrocinava. Você tinha a viagem que o Pão de Açúcar bancava para o orientando e 

para o orientador. Então, eu acho que os prêmios têm que ser, de certa forma, não diria repensados, 

mas pensar uma forma de dar mais destaque para os prêmios. Na própria Intercom, para a entrega 

dos prêmios, você percebe que é neces-

sário ficar caçando pessoal para partici-

par. Talvez até pensar e repensar: será 

que tem que ser entregue no congres-

so? Ou será que ele tem que ser divul-

gado no congresso e ser entregue em 

outro momento, que possa se destacar, 

por exemplo, o prêmio naquele espaço 

social ou coisa do tipo.

 

Com tantos anos como diretor da In-

tercom, que papel a instituição teve e 

tem em sua vida e formação?
Se eu tenho o conhecimento que eu te-

nho da área, vamos dizer assim, acho 

que é muito pela Intercom. Tudo bem, 

ser coordenador de curso me ajudou 

muito, mas esse convívio foi muito im-

portante. Embora eu não tenha publi-

cações, não tenha assim um trabalho 

mais teórico, coisa do tipo, mas a Inter-

com me possibilitou ter companheiros 

mesmo, dentro da própria diretoria e 

nos congressos, com os quais a gente 

compartilha situações – não necessaria-

mente de burocracias ou coisa do tipo, 
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mas sim da área do conhecimento, discussões de pesquisa, discussões de trabalhos de extensão. 

Então, isso também me ajudou a conhecer muitas pessoas, a conhecer muitos professores, muitos 

pesquisadores que me ajudam até hoje nessas questões mais teóricas, nessas questões mais de 

aprofundamento mesmo da área da Comunicação. Eu posso destacar isso. A Intercom, para mim, 

é uma escola permanente, onde muitas coisas a gente consegue praticar. Embora muitas pessoas 

desconheçam qual seria essa prática. Por exemplo, tudo isso que a gente fala aqui, na verdade, foi 

um aprendizado. Se a gente desenvolveu o que desenvolveu até hoje, é porque a gente aprendeu 

junto com as pessoas com quem a gente conviveu nesse período todo aqui, e tem convivido. Apren-

di muito, e tenho aprendido. Então, acho que o destaque que eu faço, como pessoa, como profissio-

nal, como professor, é esse: a Intercom me ajudou e me ajuda muito. E as pessoas, lógico. Quando 

eu falo Intercom, são as pessoas que compõem a Intercom: a diretoria, os sócios... Por exemplo, 

com o Chaparro mesmo, eu estou falando com ele quase todo dia, por conta do Café Intercom – ele 

criou uma nova forma de fazer Café Intercom. Então, eu tenho conversado com ele quase todo dia. 

A professora Anamaria, sempre no meu pé por conta das contas, tinha que fazer gráfico para onde 

vai, coisas assim. O professor Torquato, uma convivência menor. A professora Margarida sempre foi 

uma pessoa muito próxima, ajudou muito em alguns processos, no sentido de dar exemplo de como 

funciona, de como faz e tudo mais. A professora Immacolata, com todo o seu jeito, também – de vez 

em quando, ela explode. Mas, tranquilo, depois tudo vira amigo, não tem problema nenhum. A So-

nia, nem se fala, o trabalho que a gente fez junto foi muito legal. O Aníbal me ajudou muito também. 

A Cicilia é outra pessoa que incentivou muito essas coisas que acontecem no Intercom Júnior, na 

Expocom... Porque assim: em algum momento, você percebia que havia, entre aspas, um certo “pre-

conceito” com os alunos de graduação dentro da Intercom. Achavam que aluno de graduação tinha 

que ter outro espaço. E aí, com o tempo, vai se observando que quem participou da Expocom, quem 

participou do Intercom Júnior está na diretoria, um espaço em que você também vai ensinando e vai 

mostrando os caminhos da área.

Como você avalia esse trabalho que visa preservar a memória da Intercom, sobretudo atra-

vés do depoimento de pessoas que vivenciaram o dia a dia da entidade?
É fundamental, principalmente em uma associação como a nossa, que tem os objetivos que tem. Eu 

penso que é preciso valorizar o momento em que a gente está hoje. O momento que a gente está 

hoje, ele depende de quem? De quem criou tudo isso aqui, que começou lá com todas as dificulda-

des e, no processo, vem evoluindo. Então, se a gente está podendo fazer essa memória, é porque 

a coisa funcionou, deu certo. Com todos os problemas que a gente enfrentou nesse processo. Eu 

considero tudo na vida processo. Se hoje eu estou mal, amanhã posso estar bem, e assim por diante. 

Então, para mim, é fundamental que se reconheça o papel de cada um nesse processo. Eu detesto, 

por exemplo, quando o cara vem e parece que tudo nasceu a partir do momento que ele chegou. A 
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gente assiste a certas coisas que me arrepiam. Porque, se chegou aonde chegou, alguém começou. 

E, se chegou e hoje está tranquilo, como é que foi esse processo para chegar aqui? Será que sempre 

foi assim? Sempre teve recurso, sempre teve sede ou coisa do tipo? Não. Várias outras pessoas par-

ticiparam de um processo para chegar aqui. Então, memória, para mim, é fundamental. Eu acho que, 

se a gente tivesse um pouquinho mais de memória em todos os segmentos, a gente teria um mundo 

até melhor. O pessoal não consegue ver história, porque a história está se repetindo. Vamos pegar 

em termos de Brasil, por exemplo. Poxa, que está acontecendo? Está retrocedendo, um negócio ab-

surdo. Quando o pessoal começar a ler vai descobrir que existiram vários outros momentos em que 

já se passou por isso. E tem uma porção de gente que desconhece – e não é jovem só, não. Por quê? 

Porque falta a dita cuja da memória que conta essa história. Contar do meu jeito, eu conto. Agora, 

o legal é você ter, no processo, cada um contando o seu momento. A gente, às vezes, fala assim: 

“Bom, eu preciso saber qual é o perfil do historiador que contou essa história. Quero saber quem foi 

ele, antes até de começar a tirar minhas conclusões”. A gente brinca com relação a isso, fala: “Ah, tá 

bom”. Fotografia, por exemplo, o cara tirou a foto. Mas quem era o fotógrafo? Qual é a ideologia que 

esse cara tem? Esse cara pensa como? Porque isso vai refletir naquilo que ele tem como imagem do 

momento que vai virar história. Acho que essa essa gestão deixa um ótimo legado, que acho que 

tem que ser mantido, tem que continuar. Eu acho que é um negócio fantástico. Não é depois que o 

cara morreu. Em vida, ele teve a possibilidade de contar a história dele, o que é diferente de alguém 

contar a história dele. Então, acho isso fundamental e quero agradecer essa oportunidade.

Fotos Cícero Rodrigues


