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Onde você nasceu e quando?

Nasci em São Paulo, em 1947, no bairro do Brás, 

quando o bairro do Brás estava inteiro. Hoje, ele 

é uma ruína.

Quais os nomes e as atividades dos seus 

pais?

Meu pai era alfaiate, Paschoal Faro. Minha mãe, 

Maria Isabel, no início da vida adulta dela foi 

costureira. Depois, virou dona de casa.

Qual é a sua formação?

Eu sou formado em História pela Universida-

de de São Paulo, fiz mestrado em Comunica-

ção na Metodista e, depois, fiz doutorado em 

Jornalismo na ECA, na USP. Fiz um curso de 

especialização na Cásper Líbero, mas foi um 

período muito rápido, uma coisa que não teve 

importância decisiva na minha formação. Importante foi a História e, depois, o mestrado na Universi-

dade Metodista.

Qual foi o tema do seu mestrado?

O tema do meu mestrado foi a história da Intercom, os 15 primeiros anos de existência da Intercom. 

Eu fiz um estudo sobre o papel que a Intercom teve na rearticulação do movimento intelectual no 

final dos anos 1970. A Intercom surgiu em 1977, momento em que a sociedade civil começava a se 

organizar, de maneira um pouco mais consistente, na briga pela reconquista das liberdades demo-
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cráticas. A Intercom, me parece, fez parte desse cenário. E era um assunto interessante. O tema me 

foi sugerido pelo professor José Marques de Melo, a propósito dos 15 anos da Intercom. Então, eu fiz 

a tese sobre esse momento que a Intercom viveu, os primeiros 15 anos, um estudo dos temas que ela 

desenvolveu nos seus eventos, nas publicações... Tentei fazer uma análise que mostrasse a natureza 

orgânica da Intercom de maneira mais articulada.

É possível ter acesso a essa tese? 

Claro, ela está aí. Acho que foi o primeiro livro que falou sobre a história da Intercom. Ele foi lançado 

em 1992, no congresso na Metodista, quando a Margarida Kunsch era presidente. E fizeram uma 

badalação do livro que eu não imaginava que fosse possível. O livro era uma análise bastante des-

pretensiosa. Nunca imaginei que a Intercom pudesse provocar tanta curiosidade. Foi bom, porque eu 

acho que isso ajudou um pouco a dar maturidade para a Intercom, para compreender melhor como é 

que o campo da Comunicação se comportou naquele período de consolidação da área e de desafios 

políticos em função da ditadura.

Quando se iniciou sua relação com a Intercom?

Eu sou um dos fundadores da Intercom. Eu estava lá entre os 12 aventureiros que se reuniram em 

uma salinha na Cásper Líbero, em 1977. Foi por iniciativa do Zé Marques que fundamos a Intercom. 

Então, eu acompanhei a vida da Intercom desde o início. Só depois que eu larguei a presidência da 

Intercom é que eu passei um período, que se estende até hoje, distante da entidade, não por qual-

quer idiossincrasia, mas porque as minhas atividades se diversificaram muito e eu não tenho tempo 

de atuar como eu gostaria. Mas eu fui um dos fundadores, e foi bom, porque eu acompanhei esse 

processo de expansão da Intercom, os primeiros congressos... Foi importante para eu compreender 

e me animar, também, a escrever sobre isso, 

porque era uma coisa com a qual eu tinha uma 

afinidade muito grande, não do ponto de vista 

apenas pessoal, mas do ponto de vista institu-

cional. A Intercom era uma espécie de criação 

daqueles 12 abnegados. Foi legal.

A sua experiência pessoal...

Acabou contribuindo para escrever. O ano de 1977 foi bastante emblemático, porque foi o ano em 

que ocorreu em São Paulo um fato muito curioso: a SPBC [Sociedade Brasileira para o Progresso da 

“Eu sou um dos fundadores da Inter-

com. Eu estava lá entre os 12 aventurei-

ros que se reuniram em uma salinha na 

Cásper Líbero, em 1977”
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Ciência] foi proibida de realizar o congresso dela, por pressão do regime militar. Porque o congresso 

da SBPC não era um evento científico, tinha extrapolado esse papel. Vai extrapolar este ano também, 

se vocês ficarem atentos, vai acontecer isso. Então, a PUC de São Paulo, onde eu sou professor, re-

solveu proteger a SBPC e autorizar que o congresso dela fosse realizado lá. Houve um movimento de 

garantir que o congresso da SBPC fosse realizado na PUC, à revelia, portanto, daquele autoritarismo 

que queria impedir de qualquer maneira, queria criar um pretexto para impedir a realização do evento 

da SBPC. E realizamos. Quando a Intercom foi fundada, a gente estava respirando muito esse ar de 

mobilização de professores em torno das suas atividades corporativas, atividades científicas... A In-

tercom foi um pouco nessa onda – com a sua característica específica, mas tinha um clima geral que 

favorecia o surgimento de entidades. Até, nesse livro que eu escrevi sobre a Intercom, eu digo que 

havia uma rearticulação da sociedade 

civil, de base democrática, mas havia 

também, junto com essa mobilização 

que estava em torno da imprensa, da 

imprensa alternativa, havia também 

um ressurgimento, uma rearticulação, 

de entidades, que permitia que esse 

movimento ganhasse um perfil mais 

maduro, porque tinha um evento para 

ser organizado, tinha uma organização 

que dava consistência para esse even-

to. Então, apesar de a Intercom estar 

nesse quadro – ela não é uma entida-

de de vanguarda, pioneira, exclusiva-

mente, mas ela não deixou de fazer 

parte das entidades de vanguarda que 

surgiram nessa época. Muito bacana a 

história da Intercom, esse surgimento.

Então, quando escreveu a sua dis-

sertação, você já era professor?

Eu era professor. Eu comecei a minha 

carreira de professor no ensino médio. 
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Como professor de História?

Sempre professor de História. Depois, um professor da ECA, o professor Antônio Costella, que hoje 

parece que não é mais professor, me convidou para dar aula na Cásper Líbero. Então eu juntei a 

minha vida de professor de ensino médio com a primeira experiência com ensino superior, na Cásper 

Líbero. Fiquei lá de 1975 até 1980. Em 1980, eu voltei para o ensino médio exclusivamente. Depois, 

quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, voltei para o ensino superior, e aí não saí mais.

Mas, nesse período da Cásper Líbero, você dava aula de História?

História contemporânea. Tinha uma disciplina que era muito parecida com história contemporânea, 

que era Problemas Sociais e Econômicos Contemporâneos. Era uma disciplina do currículo míni-

mo dos cursos de Comunicação, e eu dava essa disciplina nos cursos de Comunicação da Cásper 

Líbero – de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Em Relações Públicas, cheguei a dar também 

um tempo.

O seu objeto de estudo já era a comunicação?

Não, não era. O meu objeto de estudo era o período de reconstrução do capitalismo no pós-guerra, 

pós-1945. Eu preciso fazer um retrospecto rápido. Quando eu fiz o meu curso de História na USP, 

eu me interessei por disciplinas optativas na ECA, em especial História da Comunicação. E também 

porque eu conheci o professor Marques, fui trabalhar na ECA. Nós nos conhecemos em 1969. Além 

da amizade, houve uma influência muito grande que o Marques teve na minha carreira profissional. 

Quando eu fiz as minhas optativas na ECA, pelo menos duas optativas na área de História da Comu-

nicação, eu aproximei o meu curso de História da área da Comunicação. Portanto, ministrar uma dis-

ciplina, em um curso superior, de História da Comunicação, de História da Imprensa, se tornou uma 

coisa mais ou menos decorrência da minha atividade híbrida: formado em História mas com interesse 

acadêmico na área da Comunicação. Eu não era jornalista, não tinha nenhuma atividade que eu de-

sempenhasse na área profissional da comunicação. E me senti muito bem, porque era uma coisa que 

me interessava muito, porque eu relacionava a história da comunicação com a história da cultura, e 

a questão cultural sempre foi objeto da minha atenção – do estudo da história, especificamente. Me 

senti muito à vontade. Até hoje, é o que eu faço, leciono nessa área.

Você chegou a colaborar com algum veículo de imprensa?

Cheguei. Eu cheguei a escrever para o jornal Opinião, escrevi para o Jornal de S. Paulo... Acho que 

só.
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Em nossa pesquisa há também o Diário de S. Paulo.

Do Diário de S.Paulo, eu não lembro. Acho que eu escrevi um artigo para o Diário de S.Paulo, um 

artigo só. Não foi uma colaboração efetiva. Mas escrevi com alguma regularidade para o S. Paulo. 

Escrevia com pseudônimo, porque eu fui preso em 1975 e, depois que eu fui solto, a minha vida pro-

fissional ficou muito complicada, não era simples de produzir um texto e publicar. Então eu publicava 

no Jornal de S. Paulo com pseudônimo. Se não me engano, era Afonso alguma coisa. Zé Marques é 

que inventou esse nome aí. Antes de eu ser preso, escrevi para o jornal Opinião. E depois, para os 

jornais diários, eu não escrevi nunca mais. Escrevi colaborações muito esparsas. Mas nunca foi uma 

atividade com a qual eu estivesse me preocupando ou em torno da qual me organizasse.

Escrevia sobre o quê?

Ah, temas variados, mas sempre tinha alguma relação com comunicação. Por exemplo, um trabalho 

que eu escrevi para o S. Paulo. Na verdade, era um comentário sobre um tema da atualidade mas 

que envolvia a questão comunicacional. Por exemplo, quando o Ney Braga, ainda no regime militar, 

era ministro da Educação, surgiu a notícia de que a Globo tinha comprado os direitos de uma série na 

televisão que reproduzia o enredo principal de um filme chamado “Rollerball”, aquele filme dos gla-

diadores que lutam até a morte com aquela bola de aço e tal. Então, eu escrevi um artigo no S. Paulo 

protestando contra aquilo, porque a gente tinha uma preocupação muito grande em que a televisão 

não se transformasse em um foco irradiador de violência, e o “Rollerball” era um espetáculo de pura 

violência – violência bruta, violência irracional. E eu lembro que, então, escrevi o artigo dizendo que 

se esperava que alguma medida do Ministério da Educação fosse tomada. Uma coisa que hoje eu 

não escreveria. Uma atividade censória do Ministério da Educação. E o Jornal de S. Paulo publicou 

essa matéria. Outras que diziam respeito à educação, à comunicação... Lembrei esse exemplo agora 

porque me pareceu importante. Então, aparecia um tema que despertava o meu interesse, escrevia, 

mandava para o professor Marques – que era um dos editores do jornal – e publicava. Mas não era 

nada regular, era uma coisa muito esporádica. Não era uma atividade profissional que eu desenvol-

via, era uma atividade de curioso, acadêmico, em torno de algumas questões. A minha atividade 

profissional era mesmo o magistério em cursos superiores.

A sua prisão teve a ver com os seus escritos na imprensa?

Não, não. A minha prisão teve a ver com a minha militância no Partido Comunista Brasileiro.

Fale um pouco dessa experiência para a gente.
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Não foi boa, não, porque na prisão eu me senti muito frágil. Fiquei muito abalado com a minha prisão. 

Passei 90 dias em uma solitária. Essa coisa, eu não gosto nem de falar muito. Mas eu saí da prisão 

muito abalado. Foi importante esse período porque eu tive que enfrentar o retorno ao trabalho sendo 

reconhecidamente um ex-preso político, que tinha admitido publicamente a sua militância no Partido 

Comunista. Tive a minha prisão preventiva decretada... Depois que eu fui solto, tive que passar um 

tempo meio foragido. Minha vida ficou um caos. E, no entanto, as escolas onde eu lecionava, nenhu-

ma delas me quis longe. Todo mundo me abraçou de volta. Os colégios onde eu lecionava, a própria 

Cásper Líbero, ninguém criou um empecilho, falou: “Você não pode mais trabalhar aqui”. Não, pelo 

contrário, o pessoal se solidarizou. Isso foi bom, nesse aspecto foi bom, porque me ajudou a recons-

tituir a minha vida. E essa reconstituição tinha como parte essa questão de escrever. Na verdade, eu 

escrevi mais depois que eu fui preso do que 

antes, porque escrever era uma espécie de 

resistência interior, de organizar as ideias, de 

voltar a falar de temas que eram muito delica-

dos para mim em função da prisão. Foi uma 

experiência que me ajudou a crescer muito 

interiormente, e politicamente também.

Qual a importância da sua militância política para a sua formação intelectual?

Bom, do ponto de vista intelectual, ela é muito importante. Acho que quem faz um curso de História 

fica com um problema a ser resolvido, porque você tem conhecimento dos processos e, eventual-

mente, não tem a práxis para poder interferir nesses processos. Então não é uma casualidade que 

o professor de história geralmente é um professor mais militante, mais opinativo, e é objeto também 

de maior censura. São eles que estão sendo perseguidos: a Lei da Mordaça foi aprovada agora, 

semana passada, em Alagoas. O professor não pode mais dar opinião em sala de aula. Geralmente, 

o objetivo é pegar o professor de história, que é normalmente a pessoa que fala dos processos his-

tóricos, das contradições, dos conflitos, das revoluções. Sempre existe no fim do caminho alguma 

utopia, alguma ideia, um projeto de sociedade sendo apresentado pelo professor. E, portanto, me 

parece que a militância política, ainda que não fosse organizada em um partido, mas pudesse se dar 

em um movimento, ela é decorrência natural desse envolvimento com a disciplina com a qual você 

trabalha. Posso falar do que está acontecendo agora. Eu estou acompanhando esse processo que 

nós estamos vivendo no Brasil – até tentei dar uma caracterizada no que está acontecendo esses 

dias em Brasília – do ponto de vista dos conceitos com os quais eu trabalhei em história. Aplicar isso 

a essa questão política que aconteceu agora, nesses últimos três dias, é quase uma decorrência 

“Na verdade, eu escrevi mais depois 

que eu fui preso do que antes, porque 

escrever era uma espécie de resistência 

interior, de organizar as ideias, de voltar 

a falar de temas que eram muito delica-

dos para mim em função da prisão”
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da minha prática acadêmica e, ao mesmo tempo, 

também do meu impulso de tornar essa prática 

uma coisa disponível para quem está interessado 

em mudar esse quadro, em contestar o que está 

acontecendo. Uma coisa associada com a outra. 

Mesmo depois de ter sido solto, essa minha rela-

ção entre militância e reflexão intelectual não me 

abandonou nunca. 

Você voltou à militância partidária?

Não, nunca mais. Sempre envolvido em movimen-

tos, mas militância partidária, não. Mas não foi por 

falta de vontade. Foi porque o quadro partidário se 

desorganizou junto com o fim da ditadura. Quan-

do a ditadura terminou, esse quadro se transfor-

mou em um quadro bastante instável. Os próprios 

partidos de orientação marxista se tornaram mui-

to instáveis, complicados. E havia uma crise geral 

do pensamento marxista já no começo dos anos 

1980, que vai culminar com o fim do Muro de Ber-

lim e tal. Todo esse processo tornava a situação 

partidária muito complicada.

Professor, a sua tese de doutorado foi sobre a revista Realidade.

Isso.

Como você escolheu o tema?

Eu sou de uma geração que cresceu intelectualmente entre os anos 1966 e 1970. Coincide com o 

momento importante da Realidade. A Realidade era, para essa geração que estava pensando em 

fazer vestibular, entrar em curso de Ciências Sociais, História, era uma referência jornalística, mas, 

ao mesmo tempo, também era uma referência de cultura geral. No começo, quando a Realidade 

apareceu, ela era uma revista que acabava motivando um debate entre os colegas, entre amigos: 

estudantes de colegial, vestibulandos... E depois, quando eu entrei na faculdade, também, as maté-

rias da revista Realidade eram muito estimulantes, porque eram matérias de boa densidade socioló-

gica, embora feitas em uma narrativa jornalística, eram matérias que lidavam com padrões de com-
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portamento muito típicos dos anos 1960 – padrões de comportamento contestadores, irreverentes, 

aquela cultura do protesto. A Realidade foi um pouco o retrato disso. Eu acho até que ela conseguiu 

ser bem-sucedida no início da existência dela porque seu projeto editorial soube compreender essa 

época de dinâmica cultural, e as matérias refletiam essa situação. Então quem lia a Realidade se 

sentia identificado com a revista, porque estava vivendo, fora da revista, aquele ambiente. Desde 

libertação sexual até movimento estudantil – a Realidade tratava de tudo aquilo, em um momento 

em que não havia censura à imprensa ainda. Nós tínhamos a ditadura, mas a censura à imprensa 

não existia entre 1966 e 1968. A censura só veio em 1968, com o AI 5. Mas, entre 1966 e 1968, nós 

tínhamos uma situação autoritária no país, os militares tinha tomado o poder, mas a imprensa ainda 

tinha espaço para produzir boas reportagens. A Realidade era um exemplo. O Jornal da Tarde foi um 

outro exemplo; o Correio da Manhã, outro exemplo; o Jornal do Brasil, outro exemplo. A Realidade 

era diferente porque era uma revista.

Mas a Realidade chegou a ser censurada...

Depois. Antes, não. Ela só foi apreendida, por decisão judicial, quando ela escreveu aquele número 

sobre a mulher. Mas ali não era uma censura do Poder Executivo, não era uma proibição. Era uma 

ação que foi movida por um advogado na Justiça, e houve uma decisão judicial, quer dizer, era um 

trâmite que esbarrava em um problema, nas questões legais. A censura do governo militar atropelou 

esse processo. Ela se instaurava de maneira autoritária. Não havia nenhum juiz que se metia nessa 

situação. Não havia uma discussão judicial sobre a censura. A censura era inapelável quando era 

feita pela Censura Federal. E, no caso dessa decisão sobre a revista que falou da mulher, a Realidade 

entrou na justiça para liberar a edição, e ganhou. Só que a Editora Abril nunca esteve interessada em 

reeditar. Reeditou agora, para comemorar esse número. Bom, por todos esses motivos, a Realidade 

era uma revista que sempre chamou a minha atenção. Quando eu fui fazer aquele curso de espe-

cialização na Cásper Líbero, eu fiz uma monografia sobre a narrativa da imprensa alternativa. Não 

usava o nome “narrativa”. O nome “narrativa” é um conceito mais recente. E, para poder explicar a 

relação entre a grande imprensa e a imprensa alternativa, eu usei como exemplo a Realidade, que 

continuava sendo – apesar de eu já não ler mais a Realidade, eu ter abandonado a minha vida de 

adolescente –, uma revista importante na minha memória. Quando eu fui fazer o doutorado, resolvi 

resgatar isso, falei: “Por que eu não escrevo sobre o que foi aquele período dos três primeiros anos 

da revista, 1966, 1967 e 1968?”. Aí eu fiz a tese. Aproveitei lá na ECA o projeto, o Marques topou me 

orientar, e o trabalho, na época, foi pioneiro. Era o primeiro estudo que falava sobre a revista. Depois, 

apareceram vários outros. Mas foi uma tentativa de entender as razões do êxito editorial da revista. 

Não são só jornalísticas. Tem uma identidade de natureza cultural, comportamental que a Realidade 

soube expressar, e isso deu para ela presença junto ao público. Aí o doutorado, você sabe como é, 
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o doutorado muda a vida da gente. No dia seguinte, já estava com uma oportunidade de entrar em 

um programa de pós, foi quando eu entrei na Metodista. Eu tinha saído da Metodista. Voltei, então, 

para trabalhar na pós-graduação, onde eu estou ainda hoje.

Você escreveu, em 2014, o livro “Apontamentos sobre Jornalismo e Cultura”, sobre jornalis-

mo cultural. Foi o objeto de estudo, não?

Eu trabalho com jornalismo cultural: a história 

do jornalismo cultural, a história das publica-

ções que trabalham com jornalismo cultural, 

conceito de jornalismo cultural e o papel que 

ele ocupa no cenário da imprensa em geral. 

Então, lá no programa da Metodista, eu acho 

que nos últimos quatro anos, eu escrevi vários 

artigos. Eu resolvi pegar esses artigos e reunir 

todos aqueles que eu achava que mereciam isso em uma coletânea. Porque é um negócio interes-

sante: eu publico um artigo em uma revista, a ECO-Pós, depois publico outro artigo na revista Galá-

xia, da PUC-SP, depois publico outro artigo na MATRIZes, da ECA – ficam dispersos. Um eu escrevi 

“Tem uma identidade de natureza cul-

tural, comportamental que a Realidade 

soube expressar, e isso deu para ela 

presença junto ao público. Aí o douto-

rado, você sabe como é, o doutorado 

muda a vida da gente”
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em 2013, outro em 2012, em 2014... E eu falei: “Não, vou fazer um negócio legal. Vou organizar esse 

material todo num único volume, como se fosse uma antologia minha mesmo”. Até para quem parti-

cipa do meu grupo de pesquisa entender qual foi a evolução analítica que a gente fez do jornalismo 

cultural entre o primeiro texto e o último, aquele que refletiu o início da pesquisa e aquele que supos-

tamente reflete uma pesquisa mais madura, mais consistente. É um tema sempre em debate: alguns 

falam que o jornalismo cultural faliu; outros falam que não, que ele está vivo; outros falam que é au-

toral; o autoral não existe mais na época da internet... Esses conceitos todos estão envolvidos nessa 

antologia, uma maneira de organizar a minha produção. Se o professor não organiza a produção 

dele, ninguém vai fazer isso por ele. Só quando ele morre. Aí é capaz de alguém se lembrar disso.

Como vê a relação de sua formação como historiador com a pesquisa em jornalismo? 

Eu falo para meus alunos: “Não tive o azar de fazer Jornalismo, tive a sorte de fazer História”. Porque 

essa visão panorâmica que a história permite nos deixa mais confortáveis perante os conflitos con-

temporâneos, porque você encontra para eles uma lógica, uma racionalidade, ainda que seja uma 

lógica passível de ser vista como um impasse. Eu, pelo menos, tento explicar como é que as coisas 

chegaram ao ponto em que estão: a crise de identidade, essa racionalidade empresarial que penetra 

em tudo... E o jornalista talvez não tenha esse instrumental para compreender o processo que ele 

vive. Por isso que eu acho bom o curso de História para eles. Mas é complicado. Aí eu brinco: “Vocês 

tiveram o azar de fazer Jornalismo. Agora, têm que compensar essa deficiência, esse déficit de com-

preensão do mundo”. Estou falando com vocês e ficando meio saudoso do curso.

No início da entrevista, você falou que foi um dos fundadores da Intercom. O que levou esse 

grupo a efetivamente tomar essa decisão?

Já me perguntei. Mesmo quando eu escrevi o livro sobre os 15 anos da Intercom, eu acho que essa 

pergunta não ficou totalmente respondida, porque são vários fatos que convergem. O primeiro de-

les, que eu considero o mais difícil de ser explicado, é: quando um campo de pesquisa começa a 

demandar uma articulação orgânica? Porque ele demanda uma articulação de natureza científica: 

são os conceitos, a evolução do estado da arte, você incorpora autores novos, entra em contato com 

a literatura estrangeira. Isso faz parte do amadurecimento de um campo de conhecimento. Agora, 

em que ponto esse amadurecimento de natureza intelectual cobra dos militantes desse campo, dos 

intelectuais, dos professores, uma superação da dispersão, da fragmentação para uma organização 

que articule essa produção, uma associação? Então, me parece que em 1977 nós atingimos esse 

ponto. A ECA surgiu em 1966. Tenho a impressão que a Cásper Líbero, em 1947. Eu não vejo nesse 

período, nesse intervalo, nenhuma atividade na área da Comunicação que tivesse importância uni-

versitária. Se houve pesquisa nesse campo, ela se dava nas faculdades de Filosofia, nas Ciências 
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Sociais, e não nas escolas de Comunicação. Mas, quando surgiu a ECA, a ECA reuniu pesquisadores 

interessados nessa área. Então, houve uma coisa interessante: eu acho que o campo tinha evoluído 

a ponto de provocar o surgimento de uma entidade, e esse movimento – me parece decorrência 

natural do amadurecimento do campo da Comunicação –, ele encontra uma situação institucional 

favorável, que era a ECA e a presença animadora do professor Marques, que é um líder nesse pro-

cesso. Não é à toa que ele é o cara que encabeçou. Então, a atividade do professor Marques nes-

se caso acaba sintetizando um movimento que está ocorrendo. A gente talvez tenha interpretado 

esse movimento de maneira correta, e fundamos a Intercom. Ela reunia, então, aquilo que o campo 

da Comunicação tinha produzido de mais, penso eu, maduro 

em São Paulo, com ramificações em outros estados, na área 

da Comunicação Social. Era a hora de sentar, debater essas 

ideias; debater o papel que os professores tinham, que os 

cursos tinham. Havia muito a preocupação de encontrar uma 

imprensa contra-hegemônica, porque nós estávamos lutando 

contra a ditadura. Essa ideia tinha uma importância grande. 

A Intercom surge como uma entidade que se vê como uma 

entidade de resistência intelectual. Os congressos da Inter-

com todos reuniam intelectuais que militavam no campo da 

democracia. E a Intercom tem essa aura de ter dado conta 

dessas tarefas: responde pelo amadurecimento do campo, responde pelos desafios da reconstrução 

democrática, responde pela organização dos professores. Existia uma outra entidade: Abepec [As-

sociação Brasileira de Ensino e Pesquisa da Comunicação]. Era dirigida por um cara que é hoje do 

Partido Socialista Brasileiro, Roberto Amaral. O pessoal aqui de São Paulo não tinha muita simpatia 

pelas práticas da Abepec.

O Roberto Amaral que foi ministro do Lula?

Isso. Ele, na área acadêmica, era do nosso campo, e presidiu uma entidade que, no início, rivalizou 

com a Intercom na presença entre os professores. Mas a Intercom surgiu em São Paulo com muito 

impulso. O professor Marques, em 1978, já organizou um primeiro congresso. Nós organizamos. Não 

era congresso, tinha outro nome...

Ciclos de estudos.

Ciclos de estudos. Em Santos. Do ciclo de estudos, o primeiro, já resultou um livro. O ciclo de estudos 

falava sobre o ensino de comunicação, que era uma questão sempre na pauta dos professores: como 

organizar o ensino, como organizar o currículo, quais são os conteúdos. A gente batalhava muito em 

“A Intercom tem essa aura 

de ter dado conta dessas 

tarefas: responde pelo ama-

durecimento do campo, res-

ponde pelos desafios da 

reconstrução democrática, 

responde pela organização 

dos professores”
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torno da questão do currículo mínimo. Ninguém sabia o que fazer com o currículo mínimo. Entre ade-

quar o que o MEC queria e a boa formação do aluno, os professores viviam um drama, debatendo. 

Então, quando a Intercom soltou o livro, “Ideologia e Poder no Ensino de Comunicação”, organizado 

pelo Carlos Eduardo Lins da Silva, pela Anamaria Fadul e pelo Marques. foi a primeira vez que eu 

lembro que surgiu um texto sobre o que era essa disciplina “O Ensino de Problemas Socioculturais 

e Econômicos Contemporâneos”, o texto que eu escrevi. Porque eu peguei a experiência da Cásper 

Líbero, transformei em um texto em que eu refletia sobre um curso de história contemporânea para 

formandos em Comunicação. Então, a Intercom – não pelo meu texto –, ela vinha dar uma resposta 

para uma demanda que os professores de comunicação tinham. Isso fez com que ela crescesse. Ela 

ocupou um espaço que estava vazio – com bastante entusiasmo.

Como foi, operacionalmente, realizar esse primeiro ciclo? Os recursos eram mínimos, estava-

-se em plena ditadura.

Era um pequeno grupo de professores, nos reunimos em um hotel em Santos. Se eu me lembro, 

cada um pagou a sua despesa. Era uma coisa de abnegado mesmo: passar o fim de semana reuni-

dos em Santos, sem olhar para a praia, para discutir questões de comunicação. Era um pessoal que 
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estava muito envolvido com essa ideia de ter uma associação: professoras, professores... Uma coisa 

muito precária – precária se a gente comparar com os eventos de hoje. Eu organizei o congresso 

de Recife da Intercom quando eu era presidente... Organizei um congresso que teve, em 1998, na 

Gama Filho, 4 mil participantes. Eu considerei que aquilo foi um sucesso. Eu nem sei quantos são 

hoje. O congresso da Intercom virou um grande evento. Acho que, nesse primeiro ciclo, a gente tinha 

no máximo 20 participantes. E ela foi ocupando esse espaço. Acho que ela teve habilidade, os seus 

dirigentes tiveram habilidade para perceber qual era a estratégia mais adequada, qual era a temática 

que mais correspondia aos anseios. A Intercom envolveu também os alunos de graduação, criamos 

os grupos de trabalho. Em qualquer escola de comunicação que você vai hoje, todo mundo sabe a 

hora do congresso da Intercom e se você vai inscrever trabalho ou não. O evento da Intercom pas-

sou a integrar o cotidiano da vida acadêmica.

O seu primeiro cargo na Intercom foi tesoureiro. Naquele momento, um tesoureiro sem re-

cursos...

Eu não precisava nem de livrinho para anotar, eu sabia: “Você não pagou. Quer fazer o favor de pa-

gar? Você tá com dinheiro aí, paga agora”. Era uma coisa muito precária mesmo. Depois, além disso, 

eu era responsável pela edição do Boletim da Intercom, que era um negócio muito precário, mime-

ografado, dobrado à mão, mas que já trazia os primeiros artigos. Ciro Marcondes Filho, Zé Marques, 

eu, Carlos Eduardo escrevíamos textos que depois iriam virar artigos acadêmicos. Mas no início era 

uma coisa muito elementar, as primeiras reflexões. A gente se reunia no sábado à tarde na sede da 

ABI [Associação Brasileira de Imprensa] em São Paulo, que era na Rua Augusta. Passavam lá o sá-

bado à tarde quatro, cinco pessoas discutindo um texto. Parecia que a gente estava rezando – uma 

seita, não era nem associação. E esse negócio foi crescendo, foi crescendo. Tinha uma lógica aquilo 

– social, cultural.

Você teria esses primeiros boletins?

Eu usei na minha tese. Está tudo na ECA. Posso estar enganado, mas está tudo na ECA. Se não es-

tiver na ECA, está na casa do Zé Marques. Pode ser que não. Boletins muito precários, mas o conte-

údo, não. O conteúdo já refletia um esforço nosso de amadurecimento. E também havia uma coisa 

interessante, porque, em cada reunião dessas, os participantes traziam autores novos, através das 

obras. Passamos a entrar em contato com alunos de pós-graduação, pesquisas novas sendo feitas; 

o boletim começou a ter outro papel, ganhou um pouco mais de refinamento editorial; o número de 

sócios aumentou, portanto a grana também aumentou. E o respeito que a gente tem pela entidade 

também aumenta. O congresso no fim do ano já não era mais para reunir quatro ou cinco em um 

hotel. Procurávamos alocar uma área mais espaçosa. O Marques tinha uma coisa bastante legal, 
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ele inventava de a gente conseguir o patrocínio de uma 

entidade filantrópica que tivesse um auditório ou uma 

espécie de lugar para dormir, um convento... E ele se 

metia nisso, conseguia: a gente fazia um congresso que 

durava vários dias, todo mundo alojado no mesmo lugar, 

com refeição e auditório para poder discutir. Essa coisa 

cresceu muito. Eu, olhando agora, desse ponto que eu 

estou agora, em perspectiva, eu acho que a Intercom 

teve um tremendo papel.

O crescimento do número de sócios se deu de forma natural ou vocês realizavam ações para 

divulgar a Intercom e conseguir mais sócios?

Ah, eu acho que havia ações: as publicações da Intercom, os livros que a Intercom editou, os congres-

sos... O congresso era um momento de crescimento do número de sócios. Passou a ser um evento 

que despertava interesse estudantil, tinha aquele lado mais social, mas despertava também o interesse 

de natureza científica. Porque os professores iam para o congresso da Intercom, começa a haver uma 

espécie de... como é que eu posso falar para não cometer nenhuma indelicadeza? Uma emulação de 

prestígio. Você escreveu um artigo, você vai apresentar um trabalho, a sua conferência foi muito con-

corrida, publica, você passa a ser reconhecido... A atividade intelectual tem muito disso: reconhecimen-

to, credibilidade e prestígio. Ninguém disputa isso de maneira ingênua. Todo mundo disputa isso em 

função da obtenção dos dividendos profissionais que isso representa. Eu acho que a Intercom também 

foi um caminho para isso. Coordenar um GT da Intercom era uma distinção.

Voltando um pouco à questão da ditadura, nessa época houve ações da Intercom se posicio-

nando abertamente a favor da liberdade de imprensa?

Sim, sim. Porque olha só, quando a gente chega em 1978, a ditadura já dá sinais de cansaço – eu 

vou explicar, quero me justificar, não é apenas uma frase –, porque, depois da morte do Vladimir 

Herzog, a ditadura não voltou a se rearticular como ela se articulou antes, porque a morte do Her-

zog representou, o protesto contra a morte dele, o efeito que aquilo teve na nossa classe média... 

Um jornalista, um profissional de respeito, ser assassinado não era a mesma coisa que matar um 

cara clandestino que ninguém tinha ouvido falar. O Herzog tinha uma inserção social, TV Cultura... 

E as pessoas que foram presas na mesma época em que eu fui preso eram pessoas de atividade 

profissional normal. Então, eu tenho impressão que a reação à morte do Herzog, as prisões feitas de 

integrantes do Partido Comunista Brasileiro, em 1975, elas tiveram um efeito muito positivo para a re-

articulação das forças democráticas, e um outro efeito, negativo, para a ditadura, porque, em função 

“Passamos a entrar em contato 

com alunos de pós-graduação, 
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dessa rearticulação, ela se isolou – embora tenha reagido de maneira violenta a esse isolamento. 

Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós começamos a organizar a Intercom, havia um 

clima de otimismo em relação à reconquista da democracia. Portanto, todos os congressos da Inter-

com refletiam isso: o debate sobre a questão do fim da censura em todas as áreas de conhecimento, 

não só na imprensa; o debate sobre a construção de uma mídia contra-hegemônica, que evitasse 

esse sentido empresarial dos grandes veículos... A Globo já era vista como uma espécie de problema 

a ser resolvido no campo político, no campo cultural. Então, se a Intercom não falou abertamente 

nos seus textos em uma luta contra a ditadura, ela construiu todo um conjunto de normatizações 

teóricas sobre o que animava a luta contra a ditadura. Por exemplo, a imprensa alternativa – a im-

prensa alternativa foi objeto de muitos estudos; vídeos comunitários, a produção de documentários 

por comunidades de base; a eclosão das comunidades eclesiais de base da Igreja. Esse conjunto 

de coisas, a Intercom abrigou. E, se não era direta-

mente contra a ditadura, o efeito era igual. E quem 

se reunia lá não se reunia ignorando isso. Havia uma 

disposição de luta mesmo, de reconquista das liber-

dades democráticas. Acho que a Intercom fez parte 

desse processo.

Você se lembra da atuação da Intercom durante 

o Diretas Já?

Não. Eu passei um período afastado da Intercom, até voltar para a Metodista, quando eu fiz o douto-

rado. Então, tem um período da minha atividade na Intercom em que ela é nula.

Que período seria esse? 

Eu terminei o doutorado em 1996, comecei em 1992. Fui trabalhar com o Zé Marques na época, na 

ECA, em 1988, 1989. Então, eu digo para você que, entre 1980 e 1987, 1988, eu fiquei afastado. Com 

certeza, cinco anos desse período eu fiquei afastado, porque eu não estava vinculado à universi-

dade. Eu tinha me tornado professor quase em tempo integral no ensino médio e desenvolvi uma 

atividade de redator em uma agência de notícias. Era uma atividade extra que eu tinha. Trabalhei dez 

anos nessa função.

Qual era a agência?

Ansa [Agenzia Nazionale Stampa Associata]. Não me sobrava tempo. Nem tempo, nem interesse. O 

meu interesse mudou um pouco de foco. Quando eu voltei para a pós-graduação, não. Fui trabalhar 

com o Marques na ECA. Ele se tornou diretor da ECA, me convidou para trabalhar com ele. Isso foi 

“Se não era diretamente contra a 
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em 1988, se eu não estou enganado. Se eu estou enganado, é um ano de diferença. E aí, então, eu 

voltei a me aproximar da Intercom – aproximar não intensamente. Quando eu fiz a dissertação de 

mestrado sobre a Intercom, aí, então, eu volto a me aproximar. O doutorado foi em 1996, e eu me can-

didatei à presidência da Intercom em 1997 – exatamente um ano depois. Então, essa minha relação 

com a Intercom é retomada em função da pós-graduação.

Independentemente de ter participado no começo, você poderia falar sobre a importância da 

descentralização dos congressos, da existência dos encontros regionais?

Claro. A Intercom vivia muito em função dos ciclos de estudos, não era nem congresso ainda. Quan-

do se passa para o formato congresso, eu não sei de quem é a ideia de fazer os ciclos regionais, que 

eram uma espécie de atividade preparatória para o congresso. Ou, se não era preparatória, tinha 

pelo menos a intenção de articular no plano local uma atividade de que a Intercom não dava conta. O 

congresso não conseguia dar conta. Uma vez, na semana da pátria, ele não conseguia dar conta de 

toda a movimentação que ocorreu durante o ano. Então, os encontros regionais, eu organizei um em 

São Paulo, organizei um em Campo Grande, se não estou enganado. Esses encontros tinham essa 

função. Porque a Intercom não conseguiria atuar em termos nacionais. Então, além do congresso, 

passamos a pensar em sedes regionais, coisa que não deu certo. Mas o forte foram os encontros 

regionais, os Sipecs, Simpósios 

Regionais da Intercom, e depois 

o congresso mudando de lugar 

para lugar. Saímos da órbita de 

São Paulo e passamos a atuar em 

outras regiões. Mas eu confesso 

para você que nessa parte eu não 

tive muita atuação, não. 

Os encontros regionais tiveram 

importância para o desenvol-

vimento da pesquisa também, 

pelo país?

Claro, claro. Eu vou pegar um 

caso: eu fiz um encontro regional 

em Mogi das Cruzes. Eu me lem-

bro que os trabalhos apresen-

tados no encontro de Mogi das 
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Cruzes foram depois, vários deles, apresentados no congresso nacional. O encontro regional 

era um aquecimento do congresso e permitia que comunidades que estavam começando a se 

organizar encontrassem um espaço na Intercom que permitia a reprodução disso. Eu não lembro 

quem foi.

Você chegou a falar nos GTs. Você chegou a acompanhar a estruturação dos GTs?

Não. Mas sei dos efeitos que eles tiveram. É a mesma coisa dos efeitos que têm os GTs da Com-

pós [Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação]. Você tem con-

dições de contemplar áreas de interesse que não são contempladas no congresso e, portanto, 

assegurar o interesse de pesquisadores que não estão envolvidos diretamente com a temática 

do congresso no seu GT. Então o GT é uma célula de discussão, que acaba sendo reproduzida 

nas publicações da Intercom, acaba ampliando o número de integrantes, acaba qualificando me-

lhor os debates, e dá uma outra dimensão para o con-

gresso. O congresso passa a girar menos em função 

da sua temática e mais em função do GT. A percepção 

que eu tenho é que, nos congressos atuais da Inter-

com, o GT tem mais a ver com a dinâmica do evento 

do que propriamente o tema principal do evento. Era 

ao contrário antes. O que centralizava a atenção era 

o convidado, quem ia falar sobre o tema central do 

evento. Aquilo lotava. Mas agora o GT é o elemento 

aglutinador, me parece.

Antes de entrar na sua gestão propriamente, você falou que seu retorno à Intercom se deu 

pouco antes de sua candidatura à presidência.

É. Um pouco antes, porque eu tinha escrito o livro. Escrever o livro dos 15 anos da Intercom foi im-

portante porque o processo da pesquisa me levou a rever tudo aquilo que tinha sido feito, me levou 

a consultar lideranças da Intercom com as quais eu não tinha travado um contato muito estreito, 

por causa daquele período de distanciamento, me levou a me envolver pessoalmente com a pró-

pria Intercom, em consequência da pesquisa. Em alguns momentos, eu me vi participante daquele 

processo que eu estava descrevendo. Talvez, ao fazer o livro sobre a história da Intercom, eu tenha 

resgatado para mim mesmo qual tinha sido a importância da Intercom no cenário acadêmico intelec-

tual. E ali eu me encontrava também. Então, quando eu lancei o livro no congresso, em 1992, eu já 

estava dando um passo rumo à aproximação. Mas eu não tinha ainda retornado à vida acadêmica. 

Fotos: Cícero Rodrigues
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Não foi o mestrado que me levou ao retorno à universidade, foi quando eu fiz o doutorado, de 1992 a 

1996. Eu defendi a tese em setembro. Em agosto, eu já tinha sido contratado pela Metodista – como 

mestre, mas já me envolvendo em atividades de orientação na pós. Quando eu fiz a defesa da tese 

em setembro, assumi plenamente a minha condição de docente da pós-graduação. Então, aqui tem 

uma coisa interessante, porque eu, ao voltar à docência em um curso de pós-graduação em uma 

instituição que tinha muita presença na Intercom, eu naturalmente me aproximei dos integrantes da 

Intercom: Adolpho Queiroz, o Zé Marques...

José Benedito Pinho... 

Pinho. Porque ele abria um campo de comunicação rural, mas, ao mesmo tempo, tinha uma atividade 

grande, porque se realizaram vários eventos em Viçosa. A Marialva Barbosa foi da minha banca de 

doutorado. Eu me aproximei do pessoal da Federal Fluminense, comecei a participar de uma ativi-

dade no MEC, como integrante de uma comissão de especialistas que andava pelo país visitando 

os cursos, avaliando os cursos. Isso também facilitou o meu entrosamento. Então, quer dizer, eu me 

organizei mais depois que eu defendi a tese. Não por causa da tese em si, mas pelas possibilidades 

que ela me abriu. A minha atividade profissional mudou. Eu naturalmente aprofundei a minha pesqui-

sa na área, porque a minha tese tinha a ver com isso. A minha presença na comissão do MEC apro-

fundou também a minha relação com os cursos em termos nacionais. E aí o Marques sugeriu que eu 

me candidatasse na eleição de 1997, para substituir a Maria Immacolata. Eu fui eleito no congresso 

de 1997: eu, presidente, e o professor Sebastião Squirra, vice. Fiquei, a duras penas. Por quê? Porque 

a Intercom tinha mudado, primeiro. Foi até interessante isso. Eu fiquei um período fora e, quando eu 

volto, encontro um monstro. Não era mais aquela entidade que eu podia administrar de forma de 

meio cartorial: “Paga, o senhor está devendo”. A coisa tinha mudado. Tinha conta em banco, tinha um 

tesoureiro que tomava um cuidado rigoroso com as contas. A Intercom tinha um patrimônio. A gente 

continuava na ECA, naquele barracãozinho lá, mas a Intercom, no período em que eu fui presidente, 

conseguiu acumular dinheiro suficiente para depois comprar um imóvel. Eu não sei se é esse aqui 

o primeiro que ela comprou. Então, essa dimensão da Intercom, eu não conhecia. E não foi fácil me 

adaptar a isso, porque eu pensava a Intercom naqueles termos mais improvisados, mais heroicos, 

mais românticos. Fizemos o congresso na Federal de Pernambuco – eu tive que ir inúmeras vezes 

para Pernambuco para tentar organizar o congresso, e lá havia uma comissão com profissionais 

acompanhando o processo. Havia um coordenador da comissão. A correspondência cresceu. No 

congresso, vinham convidados estrangeiros – naquele congresso, eu trouxe para cá o Régis Debray. 

Criei um conflito dentro da Intercom, porque eu queria que fosse ele o palestrante principal, e alguns 

diretores não queriam, o Zé Marques não queria. O congresso foi um sucesso, mas eu fiquei exte-

nuado, falei: “Isso aqui é um negócio de doido. Precisa uma equipe para dirigir isso. Isso aqui é uma 
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coisa de quem tem tempo integral para dirigir”. Bom, o congresso na Gama Filho, no ano seguinte, 

foi pior ainda. Nada que os sócios percebessem. Mas a parte administrativa era muito penosa e can-

sativa, porque, no final das contas, você passa a ser um gestor de situações imprevisíveis. Tem esse 

custo ser presidente da Intercom. Não sei se hoje é assim ainda, mas até 1998 foi assim. Eu presidi 

dois congressos. E aconteceu o quê? Aconteceu que esse meu desconforto com o crescimento da 

Intercom não transpareceu só para mim: a própria comunidade que fazia parte da Intercom já discutia 

o futuro que a Intercom ia ter, os rumos que ela ia ter, como é que ela tinha que se organizar. A ges-

tão da Cicilia Peruzzo para a frente pegou esse processo de mudanças. Eu tenho impressão que a 

minha gestão foi a última gestão que conviveu com uma espécie de contraste: uma Intercom velha, 

que estava deixando de aparecer, e uma Intercom nova, que vinha surgindo mas não havia resposta 

para ela ainda. A Cicilia Peruzzo, quando pegou isso, deu respostas para a Intercom assegurar a sua 

sobrevivência em um novo padrão, um padrão mais moderno, mais bem esquematizado. A Cicilia 

comprou a sede. Tenho impressão que ela conseguiu harmonizar melhor. O meu período foi muito 

conflituoso. Foi muito rico, mas foi muito conflituoso.

Internamente também?

Também. Mas a diretoria sempre coesa. Internamente era tenso isso. O exemplo maior foi eu trazer o 

Debray. Era uma coisa curiosa. Como é que a Intercom pode trazer um intelectual que vai custar uma 

fortuna? Tinha esse problema também: quem ia pagar a vinda do Debray? Então fizemos uma ativida-

de conjunta: a PUC do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília e a Intercom. As três partilham a 

despesa que o Régis Debray deu. Ele dá um curso no Sul, vai para Brasília dar um curso em Brasília e 

termina a viagem dele no Brasil dando a palestra de abertura do congresso da Intercom. Então, cada 

um pagou uma parte. Uma curiosidade: o Debray é de uma vaidade única, um cara de um egocentris-

mo tremendo, e ele foi brigando com todo mundo do Rio Grande do Sul até chegar em Brasília. E eu 

recebia as notícias: “Ih, você vai enfrentar uma barra. O cara não quer nem tradutor na mesa”. Porque 

ele falava espanhol. Ele, então, estava ouvindo a tradução e percebeu que a moça que estava fazen-

do a tradução errou. Ele se recusou a continuar a palestra com ela lá. Aquilo era uma tortura. Briguei 

com todo mundo para trazer o Debray, e ele vem aqui... Aí a diretoria arrumou um esquema para ele 

poder se sentir mais à vontade, fizemos um cerimonial para ele todo diferente. Acho que ele chegou 

meio cansadão em Recife. E gostou da praia. Nós o hospedamos em um apartamento que tinha uma 

visão para o mar maravilhosa. Quando ele foi fazer a palestra, estava manso, tranquilo. Parecia um 

francês perdido no trópico. Era isso mesmo. E a palestra dele foi uma beleza. Quando eu coloquei o 

Debray de volta no avião, eu falei: “Nunca mais eu trago...”. Isso gerou desconforto. Eu brinco agora, 

mas na época não tinha nada de brincadeira.

Mas, antes, a restrição ao nome dele era em que termos? De custo?
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Primeiro, tem uma coisa de coerência entre o que o Debray estava escrevendo na época e a Inter-

com. Eu entendia que tinha a ver porque o Debray é um cara que se especializou em midialogia. Se 

você perguntar o que eu entendo por isso, até hoje eu tenho dúvida. Mas, como ele discutia o papel 

da mídia no mundo contemporâneo, o Debray era um bom cara para vir falar na Intercom. Segundo, 

ele era um nome que dava para a Intercom prestígio midiático. Esse negócio foi um ganho da minha 

gestão, eu gostei disso. Tem que trazer para a Intercom um cara que tenha presença na mídia. Eu não 

posso trazer uma pessoa que ninguém sabe quem é. A Intercom tem projeção nacional. Eu tenho 

que trazer um intelectual que também tem projeção. Não estou preocupado com o brilho midiático 

apenas, mas esse brilho midiático é consequência da competência que o cara tem naquele setor. E, 

terceiro, que o Debray era um cara que tinha lutado com o Che Guevara nas selvas da Bolívia, era um 

cara que tinha uma mitologia em torno dele. Além da midialogia, tinha a mitologia. Essas três coisas 

não eram unânimes: “Bom, você não precisa de um 

intelectual de mídia. Não é verdade que o Debray 

fala o que você quer. E não sei se é motivo de re-

gozijo que o Debray tenha lutado com o Guevara”. 

Para cada ponto que eu julgava positivo, havia um 

ponto negativo. Segundo, ele custou 4 mil dólares, 

o cachê dele. A passagem aérea não tem importân-

cia, a Capes pagou. Mas quem vai pagar os 4 mil 

dólares? A Intercom tem 4 mil dólares? Vamos levar 

em conta que a Intercom está naquela transição: uma Intercom artesanal para uma Intercom mais 

moderna. Ela não tem grana em caixa ainda, mas também não deixa de ter. Dá para a gente mandar 

4 mil? Dá. Com quem vai fazer isso? Vamos fazer isso com Brasília e com o Rio Grande do Sul. Então, 

a presença dele era possível, mas não era unânime. Bom, aí entra o presidencialismo da Intercom: 

“O presidente escolheu esse cara. É esse que eu vou convidar, ele é que vem”. Isso provocou desa-

grado no professor Marques, por exemplo. Ficamos sem conversar um tempão. A palestra dele foi 

um sucesso, foi maravilhosa. Por que aconteceu o quê? A Folha de S.Paulo pautou o Debray quan-

do ele estava sendo convidado pela Intercom. Então, a Folha de S.Paulo fez um caderno com uma 

entrevista com ele, um artigo dele, e colocava lá que ele estava vindo ao Brasil para participar de 

um congresso da Intercom. “Tá aqui, ó. Isso aqui é um negócio importante.” Porque quem lia aquilo 

sentia a presença nossa no cenário intelectual. E o Debray era um cara muito bom, muito bom. Eu 

gostava de ler o que ele escrevia e gostei de ouvir a palestra dele. E fiquei contente de ter trazido, 

porque foi um prestígio para o congresso. O congresso foi presenteado com uma figura de destaque. 

Quem você vai trazer para os seus sócios? Não pode ser qualquer um, você tem que corresponder 

ao esforço que a entidade faz. Nesse momento, ele aparece. Vai trazer um nome de ponta. Apesar 

de toda a polêmica. Então, assim: essas tensões já mostravam uma outra Intercom. A Intercom tinha 

“Quando ele foi fazer a palestra, es-

tava manso, tranquilo. Parecia um 

francês perdido no trópico. Era isso 

mesmo. E a palestra dele foi uma be-

leza. Quando eu coloquei o Debray 

de volta no avião, eu falei: “Nunca 

mais eu trago...”
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que encontrar caminhos para definir isso: dar conta do crescimento que ela teve e das demandas 

muito diversificadas que o grupo de sócios tem. 

E o congresso da Gama Filho, como foi?

A experiência do congresso do Recife foi importante para eu não perder o controle do congresso. 

Eu não sei como é que esta coisa está acontecendo agora, mas o presidente tinha que ter dois con-

gressos nas mãos, inteiros. Quando eu fiz o congresso em 1998, eu herdei a escolha da sede e a 

organização primária da Immacolata, e portanto eu só tive condições de usar a minha experiência 

para fazer um único congresso. Eu gostaria de ter feito um terceiro. Por que um terceiro? Porque no 

terceiro você usa toda a sua experiência para fornecer um congresso para a Intercom de maneira 

mais amadurecida, mais organizada. Isso não foi possível, isso é um negócio complicado, porque 

implicava mexer no mandato do presidente. Mas, de alguma forma, eu aproveitei a experiência do 

Recife para o Rio. Então, a primeira coisa necessária foi organizar uma comissão carioca, mas enga-

jada na organização do congresso, coisa que, em Recife, foi complicada. Segundo, acho que as defi-

ciências todas de recepção de sócios, organização de conferências, grupos de trabalho, tudo o que 

eu tinha encontrado de ruim no Recife, eu acho que melhorei para a Gama Filho. O único problema é 

que a Gama Filho não era uma instituição que agregasse prestígio à Intercom. Era um problema que 

a gente tinha: associar a Intercom a entidades que não 

tinham exatamente uma presença no cenário acadêmico 

por sua qualidade científica. Não sei como ela é hoje, 

mas a Gama Filho era vista como entidade de terceira 

linha.

Ela faliu.

Faliu? A Gama Filho não existe mais?

Os donos devem 1,5 bilhão.

Então, foi complicado isso, porque, quando nós fizemos 

o congresso, essa precariedade da Gama Filho aparecia. 

Aquilo era visto mais como marketing para a instituição. 

Tem essa coisa: sediar o congresso da Intercom também 

funcionava como propaganda junto aos alunos. A gente 

queria evitar isso. Não quero que usem a Intercom para 

isso. Mas na Federal de Pernambuco era possível. Você 
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está lidando com uma instituição federal, não tem essa mercantilização do evento. Na Gama Filho, 

tinha. Segundo, a Gama Filho ficava localizada em um lugar de difícil acesso. Imagina só, a gente 

estava hospedado em Copacabana. O transporte para a Gama Filho, em algumas horas dos dias do 

evento – aquilo era impossível. Então, se eu tive vantagens de poder trabalhar com a experiência 

anterior, eu tive a desvantagem de trabalhar com uma experiência em uma situação absolutamente 

inédita. Não tinha imaginado que uma instituição privada fosse tão precária – muito mais precária do 

que era a Federal de Pernambuco, onde os recursos são públicos, mas são, talvez, mais bem aplica-

dos. A lógica da aplicação do recurso é mais cuidadosa, mais criteriosa. Bom, enfim, na Gama Filho 

eu estava me despedindo. Você sabe quando você fica contando no relógio? Vai terminar o congres-

so daqui a pouco. É, foi bom. Eu não saberia dizer outras coisas que ocorreram na Gama Filho. Nem 

lembro quem foi o palestrante principal. Mas eu lembro que o congresso foi repleto de dificuldades. 

Porque era a minha substituição, estava sendo eleito um novo presidente, a Cicilia Peruzzo. A Inter-

com se meteu em um debate complicado. Vou pedir paciência para vocês, é um detalhe. Nos anos 

de 1996, 1997, surgiu nos cursos de Jornalismo um debate sobre o currículo de comunicação: se os 

cursos de Jornalismo deveriam obedecer um currículo de comunicação ou deveriam ter um currícu-

lo específico. E, no entanto, na estrutura das áreas de conhecimento que o Conselho Nacional de 

Educação levava em conta, o jornalismo fazia parte do campo da comunicação, e havia uma pressão 

para que isso não acontecesse, que o jornalismo ganhasse autonomia didática nos cursos. Eu era um 

dos membros da comissão do MEC que discutia isso, e eu era a favor de que o jornalismo permane-

cesse ligado à comunicação. Mas, dentro da Intercom, havia uma forte divergência sobre isso. Então, 

o congresso de 1998 girou muito em função desse debate: a Intercom vai tomar qual posição? Ela 

advoga que o jornalismo pertence à área de comu-

nicação ou advoga a autonomia dos cursos? E isso 

teve um papel importante naquele congresso, por-

que esse debate aflorou em todos os níveis lá. No 

final das contas, o jornalismo ficou ligado à área da 

comunicação, até aparecer a comissão do professor 

Marques, que deu autonomia para os cursos.

Você participou de alguma forma da organização do I Colóquio Binacional Brasil-Grã-Breta-

nha?

Não. Tive pouco envolvimento com atividades externas da Intercom, de participar de eventos inter-

nacionais ou de organizar eventos internacionais. Pouquíssimo.

Você tem alguma avaliação da importância dessa relação com entidades internacionais?

“Eu era a favor de que o jornalismo 

permanecesse ligado à comunica-

ção. Mas, dentro da Intercom, havia 

uma forte divergência sobre isso. En-

tão, o congresso de 1998 girou muito 

em função desse debate: a Intercom 

vai tomar qual posição?”
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Não apenas no que se refere à Intercom. As entidades científicas brasileiras têm que interagir com as 

suas congêneres internacionais, não podem ficar aqui no gueto, isoladas. Segundo, isso representa 

uma cosmopolitização da nossa produção intelectual: abre espaço no território das pesquisas em 

colaboração, projetos de pesquisa; abre espaço para os nossos autores escreverem nos periódicos 

internacionais. Eu acho que isso torna a pesquisa brasileira mais inserida no contexto global. Eu 

estou falando coisas que são óbvias. Se a Intercom fez essa política, é claro que ela entrou nesse 

processo. E acho que tem que entrar mesmo. Até a minha gestão, isso não acontecia. Era muito di-

fícil encontrar um convênio, um intercâmbio que acontecesse entre a Intercom e entidades interna-

cionais. Em pouquíssimas oportunidades aconteceu isso. Acho que o Ciespal [Centro Internacional 

de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina], no Equador, alguma atividade muito 

pessoal de algum pesquisador nosso que ia para Argentina, México... Eu mesmo fui representar a 

Intercom em um seminário no México, mas aí antes de eu ser presidente da Intercom. Mas eram 

atividades muito esporádicas. Sistemáticas, eu acho que aconteceram só depois da minha gestão. 

Hoje, eu me encontro completamente afastado da Intercom. Acho que eu tenho a impressão de que 

eu não sou sócio mais. A minha vida tomou outro rumo, e o meu tempo é completamente tomado 

por essas outras atividades que eu desenvolvo. Uma atividade é sindical; uma atividade nos cursos 

de graduação que me absorve muito; e outra, de pós-graduação, em que eu mantenho uma relação 

com entidades, mas não especificamente com a Intercom.

Você comparece às reuniões do Conselho Curador?

Não, nunca fui. Aliás, fui contra a existência do conselho. Tem um documento que eu escrevi me co-

locando contrário à existência dele, achando que aquilo é um comitê central. Eu divergi do Conselho 

Curador porque eu achava que ele era um instrumento de intervenção de uma entidade superior 

na autonomia da diretoria da Intercom. Quando esse Conselho Curador surgiu, eu vi isso como uma 

ameaça para a minha autonomia. Felizmente, ele só foi organizado depois que eu fui presidente. 

Mas, por exemplo, no episódio do Debray, o Conselho Curador teria tido um papel complicado. Ele 

ia referendar? Talvez não. Não sei quais eram as posições no Conselho Curador. Eu sei que a po-

sição do professor Marques era uma posição muito forte, e ele era contrário a isso. Então, eu via o 

Conselho Curador como uma prática organizacional com a qual eu não concordava. E acho que eu 

não concordo até hoje. Mandei um documento para os membros do Conselho Curador dizendo que 

eu abria mão de participar, e nunca fui a nenhuma reunião. Alguns colegas se solidarizaram, outros 

preferiram ficar em silêncio, mas havia uma divergência política entre mim e o pessoal que organizou 

o conselho. Lamentavelmente, entre mim e o professor Marques, que é uma pessoa por quem eu 

tenho, além de um tremendo carinho, um tremendo respeito. Mas a vida levou a gente a posições di-

ferentes em várias situações. E acho que, em parte, devido a essas divergências é que eu me afastei 
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da Intercom, porque eu me encontrei em um território com cujas práticas eu não concordava muito. E 

continuo até hoje ainda não concordando – no caso do Conselho Curador, com bastante convicção. 

Não sei nem como é que o Conselho Curador está hoje. No meu momento, em 1999, que era quando 

eu estava deixando a presidência da Intercom, eu vi nisso um risco para a autonomia da diretoria.

O Prêmio Luiz Beltrão foi criado durante a sua gestão?

Na minha gestão. Eu não vou me recordar dos premiados, mas essa é uma atividade que eu sempre 

prestigiei bastante, não tenham dúvida. É uma atribuição de reconhecimento em um campo que 

precisa individualizar os seus avanços, porque nós ficamos muito, aqui, em uma dependência da 

produção intelectual internacional e, em alguns momentos, a nossa produção fica ignorada. Nós não 

prestigiamos nossas lideranças – de acordo mesmo com o que o prêmio fala: liderança emergen-

te. Eu penso que o Prêmio Luiz Beltrão é um bom instrumento para a Intercom fazer isso. Confere 

maturidade ao campo você ter lideranças intelectuais que são prestigiadas pelo próprio campo. No 

início, esse negócio foi muito mal compreendido, por-

que havia uma espécie de personalismo, uma vaidade 

que está disseminada no campo intelectual... Eu nunca 

pensei nisso. Eu achei que esses premiados eram pre-

miados de mérito, e nós temos que atribuir o mérito a 

quem tem, ainda mais em um campo em processo de 

amadurecimento frequente, histórico.

Nesse sentido, os outros prêmios também são im-

portantes?

Todos eles. Eu votei em todos eles, participei. A minha divergência com o Conselho Curador é bem 

pontual. O Conselho Curador é que me provoca um estranhamento. Talvez não provocasse hoje, se 

eu acompanhasse como ele tem funcionado. Mas, na época, provocou. Mas as outras atividades da 

Intercom: os GTs, o Prêmio Luiz Beltrão, os congressos internacionais... Não é nada disso. Eu acho 

que a Intercom seguiu uma linha de avanço.

E sobre o espaço para jovens pesquisadores, qual a sua avaliação? 

Olha, eu vejo pelos meus alunos. A Intercom tem sido um chamariz para esse pessoal apresentar 

trabalhos. Foi importante na PUC porque a PUC inscreveu o seu jornal laboratório na Expocom e, na 

Metodista, por razões óbvias: uma parte grande dos professores que militam na Intercom dá aula na 

Metodista, entre eles a sua principal figura, que é o professor Marques. Então isso ajuda para que, 

“Eu penso que o Prêmio Luiz 

Beltrão é um bom instrumento 

para a Intercom fazer isso. Con-

fere maturidade ao campo você 

ter lideranças intelectuais que 

são prestigiadas pelo próprio 

campo”
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na Metodista, as informações sobre o congresso sejam sempre mais ventiladas, mas não sei como 

é que isso ocorre nas outras escolas. Nos momentos em que isso aconteceu na Metodista, a partici-

pação de alunos da graduação foi muito positiva. Eu acho que abre caminho e estimula a pesquisa.

Já falamos um pouco sobre isso, mas gostaria que você falasse mais sobre o papel da Inter-

com na institucionalização da comunicação como campo de estudo no Brasil.

Eu acho que a Intercom é resultado desse processo de amadurecimento do campo. Lembra que eu 

falei daquelas três coisas que convergem: a situação política nacional, o campo e a necessidade de 

organizar os pesquisadores como fruto daquele momento político. É uma coisa dialética, porque à 

medida que a Intercom consegue se consolidar e organiza essa atividade, ela acaba qualificando 

melhor a pesquisa. Eu falo uma coisa que é meio arriscado dizer, mas acho que a Intercom é uma das 

principais responsáveis, até mais do que a Compós, pela consolidação do campo da comunicação 

na área acadêmica no Brasil. Ela deu uma forma muito produtiva, muito eficiente para essa produção, 

que, de outra maneira, estaria dispersa. A própria Compós, me parece que surge como uma reação 

à presença da Intercom, no campo da pós-graduação – porque originalmente a Intercom abrigava 

todo mundo. A Compós tem uma percepção diferente, ela tem uma exclusividade com a pós. Acho 

que o próprio surgimento da Compós resulta da presença da Intercom, e a Compós também, por-

tanto, cumpriu o seu papel. É mais ou menos uma coisa que o Montaigne falava: o homem é um ser 

ondulante. É bonito, né? Ondulante. Mas ele falava: se não se organizar, não dá certo. A imprevisibi-

lidade precisa sempre se organizar. E eu penso que a prática intelectual é isso, a atividade científica 

é isso. Nós somos ondulantes, cada um no seu gabinete, cada um com a sua pesquisa. Mas, se a 

gente não se organiza, esse processo não amadurece, porque ele resulta de um esforço coletivo. 

No caso da comunicação, como é uma prática profissional simbólica e cultural relativamente recente 

– para ela falta a maturidade da sociologia, da antropologia, ela é uma ciência nova –, essa ativida-

de orgânica é fundamental, porque nós estamos tendo que enfrentar o desafio da nossa juventude 

científica em um mundo que exige maturidade científica. E a nossa área é muito atravessada por 

uma percepção meio privada do discurso comunicacional. A gente enfrenta os impérios de mídia... 

Às vezes, não conseguimos separar uma coisa da outra. Portanto, o nosso desafio é maior ainda. 

Acho que a Intercom tem um papel nisso. Agora, eu quero deixar claro aqui qual é o papel que eu 

considero fundamental da Intercom. 

Diga, por favor.

Você tem que ter um agente, um sujeito político em um processo desse. Às vezes, assume a forma 

de um sujeito coletivo. Mas, nesse caso, não é. Acho que o papel do professor Marques foi de um 

dinamizador, um cara que organizou pessoas... Você pega a lista da Intercom, do pessoal em evidên-
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cia, é difícil encontrar alguém que não deva algum tipo de estímulo para a produção, para a inserção 

no campo às iniciativas que o Marques teve. É importante ressaltar isso, porque senão a Intercom fica 

uma coisa como se ela tivesse uma alma coletiva. Não é verdade. Tem gente que trabalhou: Cicilia 

Peruzzo, Zé Marques de Melo, o Antonio Hohlfeldt... Eles tiveram um papel fundamental nesse pro-

cesso. Acho que é necessário destacar que tem gente que assumiu a liderança disso com todos os 

riscos. Em 1977, era risco. Risco físico. Levaram para a frente, e a Intercom está nessa situação hoje. 

Eu vim aqui daquela outra vez, para tirar fotografias, e fiquei impressionado. Não imaginava que a 

Intercom tivesse uma sede como esta. Uma maravilha. Porque não é pelo valor de mercado, pelo fato 

de ser uma propriedade, é porque isso mostra consolidação, mostra articulação. 

Você fez parte da diretoria executiva da SBPJor, a Associação Brasileira de Pesquisadores 

em Jornalismo?

Fiz.

Como foi a sua aproximação com a entidade?

Isso tem muito a ver com a minha tese de doutorado. Porque eu não sou jornalista, meu interesse 

pelo jornalismo é acadêmico. A minha atividade como jornalista foi como correspondente de uma 

agência internacional durante dez anos, mas não era algo que eu fazia como uma coisa prioritária. 

Fazia porque me agradava participar de uma correspondência internacional, produzir textos – geral-

mente textos de análise –, mas a minha relação com o jornalismo sempre foi uma relação acadêmi-

ca. Então, quando eu escrevi o livro sobre a revista Realidade, um livro que falava de um tema que 

sempre foi muito discutido, o papel da revista e tal, eu acabei participando de discussões, eventos 

– convidado para falar – e me aproximei mais ainda do mundo acadêmico do jornalismo: na Fede-

ral Fluminense, com a Sylvia Moretzsohn; na Federal do Rio. Eu lembro que houve lá um evento de 

que eu fui participar com os estudantes. Eles estavam discutindo o papel do jornalista em algum 

momento. Na comissão do MEC, eu tive mais contato ainda com jornalistas, porque estava em dis-

cussão a questão do currículo. E, por algum motivo, essa aproximação me levou a me aproximar da 

SBPJor. Acho que o pessoal da SBPJor acreditou, tomara que eles tenham acertado, que eu podia 

contribuir para as discussões que a SBPJor fazia no terreno da pesquisa. Acho que durou dois anos 

o mandato da SBPJor. Foi a última atividade minha em entidades acadêmicas. Foi muito bom, por-

que era uma área pela qual eu me interessava, e me engajei mesmo. Tanto é que um congresso da 

SBPJor foi feito na Metodista. 

Em 2008?
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Em 2008, isso. Portanto, foi consequência acho que da minha participação na Intercom e depois, 

também, da minha atividade acadêmica. Eu só escrevo sobre jornalismo e, não sendo jornalista, às 

vezes tenho uma visão que eu considero legal, porque eu vejo a coisa um pouco distanciada do ter-

reno estritamente profissional. Na questão da regulamentação da profissão, por exemplo, eu fiquei 

em uma situação mais confortável, porque eu não penso a coisa em termos de regulamentação pro-

fissional. Penso muito como a Ivana Bentes, da Federal do Rio, ela diz, e eu concordo com ela, que 

a comunicação atropelou o jornalismo. As práticas comunicacionais não suportam mais restrições 

de natureza corporativa. E eu entendo que isso está acontecendo mesmo. A comunicação explodiu. 

Você não fala mais em jornalismo especificamente. Você tem uma normatização clássica, tradicional, 

mas ela está cada vez mais difícil de você adequar à dinâmica. Eu vou dar um exemplo: vocês viram 

a fotografia do Estadão da Dilma pegando fogo?

Com a tocha olímpica?

Essa fotografia gerou um debate aqui. Porque todo mundo discutia essa fotografia. E eu participei, 

assim rapidinho, de uma discussão interessante. Uma menina falou assim: “Essa fotografia é jorna-

lismo ficcional. Isso não é jornalismo, isso não é fotojornalismo”. Eu falei para ela: “Está difícil você 

conseguir caracterizar agora o que é fotojornalismo”. Ela falou: “Bom, se é o pessoal da classe média, 

vai falar que a Dilma tem que pegar fogo”. Eu falei: “Pode ser que a mulher seja vista como uma 

mulher que está sendo vítima da Inquisição”. Aparecem comentários assim, que valorizam aquela 

fotografia como a tragédia da Dilma e que valorizam a foto como um retrato do que deve realmente 

acontecer com ela. Então, a discussão sobre essa fotografia mostra como é difícil você trabalhar 

hoje com os cânones clássicos do jornalismo. É uma fotografia que cobre todos os requisitos do fo-

tojornalismo? Ela não poderia ter aquela criação quase discursiva que o fotógrafo fez ali. Então, esse 

território é um território muito flexível.

Na verdade, o fotógrafo Erno Schneider já fazia isso. Há a foto clássica do Jânio Quadros.

Verdade. Então, essa questão, eu tenho a impressão de que ela é mais difícil de ser discutida por um 

cara que é formado em jornalismo e tem essa dimensão ortodoxa do campo do jornalismo do que 

por quem vem de outras áreas – da antropologia, da história...

Essa posição é hegemônica dentro da própria SBPJor?

Não, não é. Não é hegemônica mesmo. Na própria discussão sobre o diploma, entre os próprios 

jornalistas ou pesquisadores de jornalismo que vieram da formação profissional de jornalista, houve 

um entusiasmo muito grande pelo fim do diploma. É o caso da Ivana Bentes, é o caso do Afonso 
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Albuquerque, da Federal Fluminense. Em geral, o pessoal da Federal do Rio se colocou contra a re-

gulamentação. Dentro da SBPJor havia essa polêmica. Ela era debatida com riqueza. Não significou 

uma divisão em campos opostos, significou mesmo o resultado de um embate teórico. 

Você ainda tem relação com a SBPJor?

Só de correspondência. Acompanho a produção do pessoal. Me relaciono muito bem com a Cláu-

dio Lago, que é a presidente da SBPJor. E agora apareceu uma coisa importante aí, que é a fusão 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. A SBPJor já 

apareceu como uma entidade que está se manifestando, e eu vou me manifestar junto, porque eu sou 

contra essa fusão. Não é propriamente 

o jornalismo que fica envolvido, mas 

é o estatuto da pesquisa que está 

comprometido se essa fusão ocorrer de 

maneira aleatória. A expectativa é em 

que momento a Intercom vai se mani-

festar, em que momento a Compós vai 

se manifestar... Porque essas entidades 

têm um papel que extrapola o seu cam-

po específico de atuação. Elas têm essa 

responsabilidade com a sociedade civil. 

Isso marca a origem delas. É uma espé-

cie de tributo que a Intercom tem que 

pagar para a sociedade de onde ela 

surgiu. Ela não surgiu porque tinha um 

bando de gente sem nada para fazer e 

resolveu fundar. Ela surgiu porque tem 

um compromisso com o que é público.

Professor, como você avalia a pes-

quisa em comunicação hoje?

Penso assim: eu acho que a pesquisa 

em comunicação internacional – eu vou 

responder de maneira genérica – dá 

conta dos desafios da nossa pós-mo-

dernidade. Eu vou usar esse termo, por-
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que é um termo com o qual eu me sinto bastante contemplado. Nós vivemos uma época de crise 

das identidades, descentramento do sujeito, processos de regulação das práticas sociais... E a mídia 

tem um papel, na minha opinião, às vezes determinante nesse processo. E vêm das ciências da co-

municação respostas que eu considero muito consistentes e coerentes com esses desafios. Eu dou 

um curso de cultura contemporânea para a turma de Jornalismo na PUC, e acho que dois terços dos 

teóricos com os quais eu trabalho vêm da área da comunicação – embora não originalmente, mas 

eles têm uma pesquisa desenvolvida na área. O Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, não é 

um cara que veio da área da comunicação, mas ele trabalha na contextualização dos processos mi-

diáticos. Eu trabalho com ele e outros autores que são fundamentais para isso. Então, eu vou buscar 

na comunicação explicações para a cultura contemporânea, e eu encontro aí fundamento teórico, 

conceitual bastante apropriado. Penso que, no caso brasileiro, os cursos de pós-graduação, à medi-

da que diversificam suas linhas de pesquisa, conseguem acompanhar esse processo. Nós deixamos 

de lado uma perspectiva funcionalista, deixamos de lado uma perspectiva empirista no estudo de 

comunicação e partimos para linhas de pesquisa de uma perspectiva mais antropológica, mais cul-

tural, que eu considero as linhas que fortalecem o campo, porque sintonizam o campo, em primeiro 

lugar, com aquilo que a realidade apresenta, e sintonizam o campo com o estado da arte no terreno 

internacional. Então eu acho que nós estamos em uma boa situação. Mas acho que o campo se mal-

trata muito.

Se autoflagela?

Se autoflagela quando ele cria critérios de autoavaliação que estabelecem patamares, às vezes, ina-

tingíveis. É o caso de periódicos. Nós somos muito rigorosos com os artigos que a gente seleciona, 

que analisa, avaliamos os periódicos de maneira muito rigorosa. E isso acaba deixando o campo, às 

vezes, fragilizado, porque muitos pesquisadores até desanimam com esse processo. Tivemos agora 

um caso curioso de um professor que escreveu um texto para a revista MATRIZes. Era um ensaio 

ficcional sobre a metodologia da pesquisa. O Ciro Marcondes deu uma aula para mim para eu poder 

entender aquele artigo do João An-

zanello Carrascoza. E eu, no debate, 

percebi o quanto nós estamos distan-

tes de uma abordagem mais contida. 

Eu percebi ali muita erudição no deba-

te, exceto na posição do Ciro, exceto 

na posição do Afonso e também na do 

Marcos Palacios, da Bahia. Mas deze-

“Nós deixamos de lado uma perspectiva fun-

cionalista, deixamos de lado uma perspectiva 

empirista no estudo de comunicação e parti-

mos para linhas de pesquisa de uma perspec-

tiva mais antropológica, mais cultural, que eu 

considero as linhas que fortalecem o campo”
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nas de pessoas se manifestaram, e a maioria saiu fora do nível do debate. Eu falei: “Isso aqui é uma 

fragilidade do campo” – essa excessiva erudição bibliográfica, às vezes, em torno de um tema que 

tem que ser tratado com muito cuidado, que era a ousadia de o cara escrever em termos que a gente 

não está acompanhando. Então, assim, é meio lugar-comum o que eu vou falar, mas é verdade: nós 

temos que atravessar um maior período de amadurecimento ainda. E o lugar-comum eu vou falar 

agora: mas já demos um tremendo passo. Essa coisa se faz com etapas. Eu me sinto hoje muito mais 

confortável em navegar um pouco pelas linhas teóricas que eu percebo que estão em evidência na 

pesquisa em comunicação do que me sentia dez anos atrás. Havia uma presença muito forte de cer-

tas correntes teóricas, que fizeram a nossa cabeça nos anos 1950, nos anos 1960. A gente conseguiu 

um pouco de autonomia em relação a isso.

Você falou que estuda jornalismo cultural, mas poderia especificar melhor a sua linha de 

pesquisa atual?

A primeira preocupação que eu tenho, o enunciado do meu projeto, é tentar encontrar uma defini-

ção consistente, teórica, um conceito abrangente, para o que é jornalismo cultural, porque eu tenho 

encontrado pesquisas que confundem jornalismo cultural com jornalismo literário, confundem crítica 

cultural com agendamento de entretenimento. Então, “jornalismo cultural” é um termo muito elegan-

te, gostoso de dizer, mas, quando a gente vai tratar, o jornalismo cultural às vezes se perde. Pego um 

trabalho que analisou a produção de um jornalista que escapou do campo do jornalismo e trabalhou 

no campo da ficção. Porque ele adota um estilo que é eminentemente literário, o estilo passou a ser 

um gênero. Então aquilo é jornalismo literário pelo estilo, e não pelo conteúdo. Não é pela pauta. 

O sujeito faz uma resenha sobre um livro, e a resenha, então, deixa de lado as correntes literárias, 

as tendências que o autor reflete para falar sobre alguma coisa mais midiatizada, com claros objeti-

vos mercadológicos. Aquilo é jornalismo cultural em algumas teses. Eu estou muito preocupado em 

oferecer para a comunidade em que eu vivo uma definição mais precisa sobre o que é jornalismo 

cultural, porque muito estudante, muito profissional, muito estudioso de jornalismo embarca nessas 

confusões, nessas contradições, e acaba explicando uma coisa por um caminho que não reflete 

aquilo que ela é. É uma coisa meio contraditória. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim: 

qual o lugar do jornalismo cultural na imprensa brasileira? Porque essa primeira discussão está as-

sociada à segunda discussão – se essa produção na imprensa brasileira foi atravessada pela crise 

da autoria que o jornalismo cultural sempre teve nos suplementos, e que agora está fragilizada pela 

“horizontalização” que a internet provocou, ou se isso ainda persiste como elemento estruturante 

do jornalismo cultural. É uma discussão que o Muniz Sodré coloca de um jeito interessante. Então, 

o meu projeto se desenvolveu nessas duas linhas: uma linha de natureza teórica e estudos onde a 

análise do veículo, de maneira comparativa ou especificamente sobre um veículo, me ajudam a en-
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tender a discussão conceitual teórica. Eu estou trabalhando agora com uma coisa que está fugindo 

um pouco disso que eu coloquei para você, mas é uma preocupação que eu estou tendo de, em 

função das mudanças do padrão de renda que ocorreram na sociedade brasileira nos últimos anos, 

essa ideia de uma classe média emergente – em que isso afetou o consumo do jornalismo cultural? 

Se isso serviu como instrumento de emancipação simbólica, correspondente ao aumento da renda, 

ou isso foi apenas um mercado consumidor que não teve resultado nenhum para os usuários. Isso é 

uma coisa que está começando a amadurecer. 

Como você, historiador, avalia esse trabalho de construir um 

pouco a memória da Intercom através da memória das pesso-

as que participaram de seu desenvolvimento?

Como eu escrevi um livro sobre a história da Intercom, eu dou 

importância para a memória. Como eu sou historiador, dou 

importância para a memória. Agora, no caso da Intercom, por 

simpatia pessoal e por estar envolvido um pouquinho na 

história dela, eu considero que vocês estão trabalhando 

para sacramentar a existência da Intercom, consolidar de 

uma vez. Eu não sei se vocês estão encontrando contra-

dições. Mas não me respondam isso. Eu imagino que sim, 

vão encontrar várias linhas de interpretação. Acho que isso 

vai ser uma grande contribuição para a Intercom se consoli-

dar – mas eu quero voltar àquela questão que você colocou 

na sua última pergunta – e uma grande contribuição para a 

área se ver de maneira mais madura. Porque há uma coisa 

aqui que eu não sei se eu coloco de maneira certa: há uma 

prática que é muito “performativa” das entidades que orga-

nizam a área acadêmica. Elas tendem a se refletir na quali-

dade da produção que resulta de cada um desses eventos, 

mas isso pode não acontecer. Essa atividade pode se re-

sumir à sua dinâmica social, e não tanto acadêmica. É uma 

festa que as áreas organizam anualmente, e a Intercom 

tem conseguido escapar disso. A gente vai para um even-

to da Intercom, a gente não vai com o objetivo de fazer 

uma social. Eu tenho impressão que na área acadêmica 

acontece muito isso. A Intercom, desde o início, conseguiu 

evitar esse perfil menos comprometido com seu campo de 

estudos. Acho que ela põe seriedade nisso. 


