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Diga, por favor, seu nome completo, local e 

data de nascimento
Marialva Carlos Barbosa. Nasci no Rio de Janei-

ro, em 19 de junho de 1954.

Como se chamavam seus pais e o que eles 

faziam?
Meu pai se chamava Álvaro Pereira Barbosa, tra-

balhava no Arsenal de Marinha. E minha mãe se 

chamava Maria Carlos Barbosa, era do lar, não 

tinha profissão.

Como se deu a sua formação?
Eu fiz o primário na escola Goiás, uma escola pú-

blica do bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. 

Depois estudei no Ginásio José do Patrocínio, em 

seguida fiz escola normal: Escola Normal Carmela Dutra, em Madureira. Depois, fiz graduação em 

Jornalismo na Universidade Federal Fluminense, mestrado em História na Universidade Federal Flu-

minense e doutorado em História na Universidade Federal Fluminense.

Você morava onde?
Morava em Piedade.

Você fez a graduação de que ano a que ano?
De 1973 a 1976.
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Como você começou a exercer o jornalismo? 
Ainda durante a faculdade, eu comecei a fazer estágio. Então, eu fiz estágio na Rádio Tupi, depois fui 

trabalhar na antiga TV Tupi. Depois trabalhei no jornal Última Hora, depois trabalhei um breve perío-

do no jornal O Globo, depois trabalhei em assessoria de comunicação.

Onde?
Trabalhei na SulAmérica Seguros primeiro, na assessoria. Depois trabalhei na Esso Brasileira de Pe-

tróleo, depois trabalhei na Odebrecht Engenharia, depois trabalhei na Telerj, Telecomunicações do 

Rio de Janeiro S.A. E aí eu já trabalhava na UFF, como professora universitária.

Como foi essa decisão de também dar aula em universidade?
Naquela época, normalmente, os graduados que se destacavam no mercado profissional davam aula 

de disciplinas práticas na universidade. Eu fui trabalhar na universidade em 1979, três anos depois 

que tinha me formado. Abriu vaga – na época, se chamava professor colaborador, seria hoje o subs-

tituto –, vaga do Muniz Sodré, que tinha ido 

fazer pós-doutorado na França, e do Rosental 

Calmon Alves, que tinha ido ser correspon-

dente do Jornal do Brasil em Buenos Aires. 

Um dia, na praia, em um domingo, eu soube 

pelo Antônio Sérgio de Lima Mendonça, que 

na época era o diretor do IACS, do Instituto de 

Arte e Comunicação Social da UFF, que havia 

uma vaga aberta para colaborador. Fui lá, me inscrevi na seleção e passei. E comecei a dar aula. Não 

foi um projeto dar aula. Comecei a dar aula em 1979, gostei da atividade de dar aula, e continuei. Aí 

resolvi fazer mestrado, doutorado e carreira acadêmica. Mas, durante muitos anos, eu trabalhei em 

assessoria de comunicação e dei aula à noite. Eu era professora 20 horas apenas, ou seja, não tinha 

dedicação exclusiva.

Então a carreira acadêmica não foi um projeto.
Não, foi uma coincidência do destino, vamos chamar assim. Eu sempre gostei muito de estudar, en-

tão me encontrei na vida acadêmica. Mas eu só comecei a me dedicar integralmente à universidade 

em 1992. Foi a partir de 1992 que eu passei a ter dedicação exclusiva. Até então, eu era professora 

20 horas.

E por que a decisão de fazer mestrado em História, e não em Comunicação?
Na época, só existia um programa de pós-graduação em Comunicação no Rio, que era o da UFRJ, 

“Naquela época, normalmente, os gra-

duados que se destacavam no mercado 

profissional davam aula de disciplinas 

práticas na universidade. Eu fui traba-

lhar na universidade em 1979, três anos 

depois que tinha me formado”
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Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu achava, naquele momento, que o estudo de Comuni-

cação era muito precário ainda na pós-graduação. E a História já era um lugar conceitualmente defi-

nido enquanto lugar de estudo superior, acadêmico, de pós-graduação. E eu sempre gostei muito de 

história, então resolvi fazer a seleção para o mestrado em História. Aí adorei.

Você já lecionava a disciplina de História da Imprensa?
Não, eu dava aula de Redação Jornalística I, a mesma disciplina que eu continuo dando até hoje – ela 

me persegue –, e lecionava radiojornalismo, porque eu tinha experiência em rádio. Então, eu entrei 

para dar a disciplina do Rosental, que era rádio, e a disciplina do Muniz, que era Redação Jornalística 

I. Eu dava assessoria de comunicação, dava essas disciplinas... Até ética jornalística eu dava. Mas 

não dava aula de história da imprensa. Só comecei a dar aula de história da imprensa quando estava 

fazendo mestrado em História.

Foi você que escolheu dar essa disciplina?
Eu não lembro como foi, faz tantos anos. Mas eu acho que o fato de eu fazer o mestrado em História 

me capacitou, vamos dizer assim, para dar a disciplina de História da Imprensa. Então eu comecei a dar 

essa disciplina, que é uma disciplina que eu adoro. Mas não consigo dar, hoje em dia, essa disciplina.
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Quais foram seus objetos de estudo no mestrado e doutorado?
Eu sempre estudei imprensa, porque, embora eu fizesse o mestrado em História, eu achava que devia 

fazer pesquisa nessa relação comunicação/história. Então, no mestrado, a minha dissertação se chama 

“Operários do Pensamento: Visões de Mundo dos Tipógrafos do Rio de Janeiro (1880-1920)”, em que eu 

estudei basicamente o sistema de pensamento dos gráficos do Rio de Janeiro na virada do XIX para o sé-

culo XX. Como eles se constituíam como sujeitos históricos naquele momento, quais eram suas visões de 

mundo, suas práticas e suas representações. É uma dissertação bem legal. Eu nunca publiquei, mas acho 

mais interessante, hoje em dia, talvez até do que a tese de doutorado, porque ela era bastante inovadora 

na época e ainda continua atual. E há poucos trabalhos sobre imprensa operária ainda hoje. Na nossa 

área, a gente só tem praticamente o livro da Maria Nazaré Ferreira sobre imprensa operária, e mais nada. 

E eu estudei basicamente a imprensa dos gráfi-

cos e como eles se expressavam nesses jornais 

– existiam mais de 30 no Rio de Janeiro, na épo-

ca. Depois, no doutorado, eu continuei no mes-

mo período, 1880-1920, ainda tendo como foco 

os jornais, mas aí se chama “Imprensa, Poder e 

Público: os Diários do Rio de Janeiro (1880-1920)”, em que eu estudo os cinco maiores jornais do Rio de 

Janeiro da perspectiva das suas transformações do final do século XIX até o início do século XX, tendo 

como momento decisivo a questão da transformação das práticas e dos processos jornalísticos na vira-

da do século XIX para o século XX. Então, basicamente, eu continuo no mesmo período, mas eu passo, 

como diria o Michel Vovelle, “de la cave au grenier”, ou seja, do subterrâneo até o teto da cumeeira, em 

que eu procuro ver, então, os jornais diários desse período na sua complexidade.

Quais foram esses jornais?
Trabalhei com a Gazeta de Notícias, O Paiz, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e o Jornal do Com-

mercio. Foram os cinco jornais mais importantes do Rio de Janeiro, que produziram essa transforma-

ção no fazer jornalístico da época.

Você publicou o doutorado?
Publiquei. Chama-se “Os Donos do Rio: Imprensa, Poder e Público”. Foi publicado em 2000. Eu aca-

bei o doutorado em 1996.

Na sua opinião, quais são os grandes desafios de trabalhar com história da imprensa no Brasil?
Olha, hoje, o caminho já foi muito aplainado, eu poderia dizer assim. Porque, quando eu comecei a 

estudar história da imprensa, havia a perspectiva de uma história linear, orientada, de grandes fatos, 

“Eu sempre estudei imprensa, porque, 

embora eu fizesse o mestrado em Histó-

ria, eu achava que devia fazer pesquisa 

nessa relação comunicação/história”
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de grandes feitos, de grandes figuras, de personagens, e era uma história pouco “complexificada”, 

pouco problematizada. Hoje em dia, não. Eu acho que as pesquisas estão cada vez melhores, cada 

vez mais inovadoras, mas eu acho que ainda há um desafio de se construir uma história mais holísti-

ca, vamos dizer assim. Ela é muito concentrada em veículos, em periódicos e até mesmo em locais. 

Não há uma preocupação de se pensar o todo, não se pensa nem o território nacional. Então eu acho 

que o desafio é passar dos particularismos às generalizações. Eu acho que a gente tem que gene-

ralizar mais esses estudos, procurar fazer pesquisa mais integrada, a nível do Brasil, e não apenas 

localizada em um território. Eu acho que esse é o grande desafio das pesquisas em história: passar 

do localismo à universalidade. Hoje em dia, se discute muito essa questão da volta de uma história 

universal, e a gente está, cada vez mais, fazendo pesquisa muito localizada: às vezes, em um per-

sonagem; às vezes, em um processo; às vezes, em um veículo. Ainda há muito esse movimento. Eu 

acho que esse é o grande desafio.

A sua tese de doutorado ganhou um prêmio de melhor tese, não?
Ganhou, da Intercom, de melhor tese de jornalismo. Na época, o prêmio de teses da Intercom era 

diferente do que é hoje: eles davam o prêmio realmente à tese ou à dissertação de mestrado. Hoje 

em dia, não. Hoje em dia, é o trabalho apresentado no grupo de pesquisa decorrente daquela tese 

ou daquela dissertação. Naquela época, a gente escrevia a tese ou a dissertação e ela concorria 

ao prêmio. 

Você esteve engajada diretamente na implantação do programa de pós-graduação, inicial-

mente só com o mestrado, da UFF?
Eu terminei o doutorado em 1996, o programa é de 1997. Era um grupo de professores. Eu assumi o 

processo braçal de conduzir o projeto de implantação do mestrado. Resolvemos fazer um mestrado 

em Comunicação, porque só existia, até então, mestrado e doutorado em Comunicação da UFRJ, 

que é o mais antigo do Rio de Janeiro e um dos mais antigos do Brasil. Houve uma renovação dos 

quadros dentro da UFF e, depois de 20 anos de discussão, em que se discutia a possibilidade de 

se fazer o mestrado, finalmente a gente conseguiu fazer. Então fizemos. Houve essa renovação: foi 

o Dênis de Moraes para lá; na época, o Fernando Antônio Resende, o Afonso de Albuquerque; uma 

série de professores que eram recém-doutores. Mas já havia um corpo de doutores suficiente para 

a gente pensar um programa de pós-graduação. E eu articulei, vamos dizer assim, o projeto desse 

programa de pós-graduação, desenvolvi todo esse projeto, e finalmente a gente conseguiu implan-

tar o mestrado em Comunicação, em 1997. E depois também, logo que eu voltei da França – fui fazer 

pós-doutorado lá em 1998, voltei em 1999 –, eu comecei a articular a criação do doutorado em Co-

municação, que começou a funcionar, acho, em 2002. Faz parte da minha história.
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Quais eram as linhas de pesquisa?
Na época, era um pouco esquisito, ainda era mestrado em Comunicação e Informação. Ligava-se a 

comunicação às ciências da informação. Então, na época, eu não lembro direito as linhas de pes-

quisa, mas tinha uma linha de pesquisa ligada à ciência da informação, outra de imagem e som, que 

sempre houve, e uma outra voltada para comunicação e mediações – não tinha esse nome, mas 

era um pouco dos processos midiáticos de uma maneira geral. Era um pouco esquisito, mas a gente 

montava o programa com o arcabouço profissional que a gente tinha, quer dizer, com as pesquisas 

dos professores naquela área. E, naquele momento, participavam do programa de pós-graduação o 

Departamento de Cinema, que não era autônomo ainda, e o Departamento de Ciência da Informa-

ção. Porque no IACS havia um curso de Comunicação, mas também o de Biblioteconomia e Arquivo-

logia, e o pessoal de Arquivologia e Biblioteconomia também fazia parte inicialmente do programa, 

até ele, depois, ser reestruturado.

Quando você publicou os volumes “História Cultural da Imprensa”?
Em 2007.

Primeiro o século XX e depois o século XIX. Conte como surgiu a ideia de escrever esses livros.
Surgiu pelo seguinte: não havia bibliografia. Eu estudava história da imprensa havia quase 20 

anos, ou havia mais de 20 anos, e não existia uma bibliografia mais atualizada. O grande livro, 

que continua sendo um livro importante, era o do Nelson Werneck Sodré, “História da Imprensa 

no Brasil”, e só existia ele a falar dessa temática. Era um livro muito datado, com as questões liga-

das à época em que foi produzido. E, como 

eu tinha todo esse material de anos e anos 

pesquisando história da imprensa no Bra-

sil, resolvi reunir essa reflexão em um livro: 

primeiro publicando o século XX, que era o 

que a gente estudava mais, e depois publi-

cando o século XIX – depois, já em 2010, eu 

publico o “História Cultural da Imprensa” re-

ferente ao século XIX. Então, era um projeto 

muito antigo, resultado quase que natural 

das pesquisas que eu vinha realizando havia muitos anos, e resultou na publicação desse livro, 

que é um livro de que eu gosto muito. Ainda hoje, passados já nove anos da sua publicação, ele 

continua pertinente e atual, na minha opinião.

“Como eu tinha todo esse material de 

anos e anos pesquisando história da 

imprensa no Brasil, resolvi reunir essa 

reflexão em um livro: primeiro publican-

do o século XX, que era o que a gente 

estudava mais, e depois publicando o 

século XIX”
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Ele ganhou um prêmio também, 

não?
É, também da Intercom. A Intercom 

dá muitos prêmios... O papel de uma 

sociedade científica é produzir distin-

ções também – e reconhecimento. En-

tão, ele ganhou a Medalha Carlos Edu-

ardo Lins da Silva, como a publicação 

mais importante, na opinião dos críti-

cos e do júri da Intercom, desse ano 

de 2007.

Quantos anos você ficou na UFF?
Eu vou contar essa história, que é óti-

ma. Um dia, eu cheguei à reitoria e vi 

um placar daqueles enormes cobrindo 

a faixa da reitoria e dizendo que a UFF 

ia fazer 50 anos, e eu fiz as contas e 

descobri que, dos 50 anos da UFF, eu 

estava lá havia 30 e tantos. Eu falei: “Tá 

na hora de eu me aposentar. Cheguei aqui, a UFF tinha 12. Já tá fazendo 50, eu vou-me embora agora”. 

Então, em 2010, eu resolvi me aposentar. Se eu contar o tempo em que eu fui aluna, cheguei lá em 

1973 e fiquei até 2010. Eu tinha tempo de serviço, tinha idade mínima para me aposentar, resolvi me 

aposentar. Tive alguns problemas, percalços que sempre existem nos empregos – só não há na UFRJ, 

graças a Deus –, uma série de confrontos, o que é natural. E achei que estava na hora de me aposentar, 

e me aposentei. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu fui para a UFRJ, e sou uma pessoa ex-

tremamente feliz lá. Se eu tivesse ficado na UFF, não teria ido para a UFRJ. Então eu acho que foi uma 

boa decisão ter me aposentado em 2010. Passei um ano dando aula na Universidade Tuiuti do Paraná 

ainda, no programa de pós-graduação. E depois, em 2012, eu fiz concurso, e fui para a UFRJ. Acho que 

foi a melhor decisão ter me aposentado na UFF. Eu já era titular desde 1994, sempre há o que fazer, 

mas não havia mais carreira acadêmica a seguir na universidade. Já tinha toda uma história lá, acho que 

já tinha dado toda a minha contribuição, e poderia seguir novos rumos.

Como se deu sua entrada na UFRJ?
A minha entrada na UFRJ foi ótima também. Mais uma vez, o Muniz atravessou o meu caminho no 

sentido do bem. Com sua aposentadoria, abriu-se uma vaga. Eu mais uma vez fiz o concurso para 
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a vaga do Muniz, e entrei na vaga dele, de 

titular. Fiz o concurso em 2011 e comecei a tra-

balhar em 2012. Foi a melhor decisão que eu 

tomei, em termos profissionais, porque aquilo 

ali é uma ilha de paz e tranquilidade, cercada 

por carinho por todos os lados, se eu pudesse 

definir um pouco o que é a UFRJ hoje no meu caminho. Então é muito bom sair de manhã... Todo 

mundo diz: “Ah, você mora longe”. Eu vou com o pé nas costas, vou na boa. Pego estrada, levo uma 

hora e meia para chegar lá, feliz da vida, satisfeita, contente com o contato com os alunos de gradu-

ação, de pós-graduação. 

Houve muitas mudanças na forma como se ensina o aluno desde a graduação, pensando 

naquele primeiro momento seu, como aluna, até hoje?
Você sabe que não mudou muito, não? As tecnologias mudam, a prática profissional muda, mas... Eu 

ensino a mesma disciplina, isso é muito interessante. Porque, quando eu fui para a UFRJ, a Cristiane 

Costa, que também foi minha aluna na graduação e era coordenadora de Jornalismo, disse para 

mim: “Marialva, você vai dar Técnica de Redação I”. Eu falei: “Mas como é que eu vou dar Técnica de 

Redação I se tem uns 30 anos que eu não entro em redação de jornal?”. Aí ela falou: “Se você der 

exatamente como você deu para a gente...”. Eu acho que mudam as técnicas, mudam as tecnologias, 

mas não muda o sentido do fazer jornalismo nem de ser jornalista. Eu acho que as coisas que a gente 

tem que ensinar para os jovens de hoje, em termos de reflexão crítica, têm os mesmos critérios que 

no passado. 

Eticamente também...
Os mesmos valores. A mesma coisa, só que dá mais trabalho, porque o jovem de hoje lê muito mais, 

mas lê muito menos aquilo que seria importante ele ler. Eles leem muito mais, têm muito mais práti-

ca da leitura nas redes sociais. Eles escrevem muito mais no Twitter, no Facebook, nas mensagens, 

mas é uma escrita econômica, é uma escrita que não é correta do ponto de vista da correção de 

português. Então tem outros critérios essa escrita. A escrita tradicional e correta é que a gente deve 

ensinar. Eles estão escrevendo muito mal.

Na comparação com o passado?
É muito interessante isso, eles acham que podem conseguir todos os ensinamentos sozinhos. Mas 

depois eles veem, chegam à conclusão de que não podem, não conseguem. Eles têm uma maior 

autonomia de buscar coisas, de complementar a informação, de ir atrás. Às vezes, não vão atrás no 

lugar certo, na informação correta – é esse discernimento que eles não têm.

“É uma ilha de paz e tranquilidade, cer-

cada por carinho por todos os lados, se 

eu pudesse definir um pouco o que é a 

UFRJ hoje no meu caminho”
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Você atribui isso à tecnologia, ao acesso à informação?
Ao acesso à informação. É muita informação, mas não há um filtro crítico. Então essa informação 

pode vir de todos os lados; nem sempre a informação é correta, é desejável. O problema é a falta 

de filtro e a falta de conhecimento para poder filtrar. Se você tem toda a informação do mundo à 

disposição mas você não tem o conhecimento para buscar essa informação, ela não serve de nada.

Como foi seu primeiro contato com a Intercom?
O primeiro contato com a Intercom foi o seguinte: o José Marques de Melo era amigo do Antônio 

Sérgio de Lima Mendonça. Eu ainda era aluna da UFF e ele ia lá, de vez em quando, para fazer parte 

de banca de professor. Na época, livre-docente. Na época, como não existia muito doutorado, os 

professores que se achavam em condição, que tinham uma certa trajetória, faziam o tal concurso nas 

federais para livre-docente. Esse livre-docente significava uma equivalência ao doutorado: ele não 

era doutor, mas era livre-docente. Então, ele foi lá na banca de livre-docente do Merival Júlio Lopes, e 

eu conhecia o Merival da época da Telerj – era amigo do Theodoro Barros. Eu conheci o Zé Marques 

nessa época. E depois, então, conheci a Intercom também, quando fui ao quinto ou sexto congresso 

da Intercom. E eu publiquei o meu primeiro artigo na Revista da Intercom em 1987, quando ela fez dez 
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anos. O congresso naquela época reunia no máximo cem pessoas. Foi feito em um convento, para 

ter uma ideia, na praia de Bertioga, em 1983. Eu lembro que, nesse congresso, se discutiam as novas 

tecnologias de comunicação, foi isso que me chamou a atenção, por isso que eu participei. 

Já como associada?
Não, não era associada ainda, fui como professora.

Você lembra quando se associou à Intercom efetivamente?
Ah, não lembro, faz muitos anos. Porque na Intercom é assim: você se associa, aí você deixa de pa-

gar, aí você volta, se associa de novo. Eu me associei, acho, logo depois desse congresso. Aí, depois, 

me associei de novo, em 1997, 1998.

Como se construiu a sua relação com a entidade a partir daí?
A partir de 1995 – no congresso de Sergipe – eu comecei a participar todo ano do congresso da 

Intercom, porque eu estava terminando o doutorado. Mandava trabalho, participava dos grupos etc. 

Em 2000, eu comecei a coordenar o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo. E coordenei durante, acho, 

quatro ou cinco anos. Na sequência, comecei a coordenar os grupos de pesquisa da Intercom.

A Intercom, nessa época, ainda era muito vinculada a São Paulo?
Eu acho que ela é muito paulista ainda hoje. Acho que as diretorias menos paulistas foram a do Anto-

nio Hohlfeldt e esta agora, em que eu estou na presidência. Mas a primeira vez que ela deixa de ter 

um presidente paulista é na gestão da Sonia Virgínia Moreira, em 2002. Mas o fato de a entidade não 

ter uma presidência de São Paulo não queria dizer que ela não fosse paulista. Ela continuou paulista, 

até porque a sede é de São Paulo, cidade em que foi criada. Eu acho que ela tem que ter mesmo 

esse vínculo com São Paulo, embora isso não seja bom do ponto de vista da pesquisa em Comunica-

ção, que está cada vez mais nacional e menos localizada. Mas há essa preocupação de diversificar, 

de colocar diretorias de outros estados do Brasil etc., de pluralizar ainda mais a instituição.

Você chegou a acompanhar o processo de descentralização da Intercom, com a criação dos 

simpósios regionais?
Não. Em 1995, eu organizei o Sipec do Rio, na UFF. A Maria Immacolata é quem queria os congres-

sos regionais, que na época se chamavam Simpósios de Pesquisa em Comunicação, os Sipecs. 

Eu acompanhei esse de mais perto porque organizei. A Immacolata era presidente na época e me 

pediu. Entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria organizar na UFF o Sipec Regional 

Sudeste. Eu topei, e a gente fez um congresso bem legal na UFF, na época. Era pequeno, não era o 

congresso regional que é hoje. Reunia no máximo 300 pessoas. No máximo. E o congresso nacional 
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também não tinha essa grandiosidade que tem hoje. O de Salvador foi um marco, o primeiro grande 

congresso da Intercom, em 2002, em Salvador. Reuniu 4 mil pessoas. E foi aí que começou a existir a 

inscrição on-line. Foi na gestão da Sonia que se implantou o sistema de inscrição on-line, justamente 

por causa da confusão que foi esse congresso em Salvador. 

Qual a importância, para a pesquisa no campo de Comunicação, da existência desses encon-

tros regionais?
Eu acho muito importante essa descentralização em um país como o Brasil e em uma área como a 

Comunicação, que é espraiada – tem mais de 500 faculdades de Comunicação. Sem os congressos 

regionais, isso não seria possível, porque você cria oportunidade – para pessoas que nunca pode-

riam frequentar um congresso, apresentar um trabalho, discutir sua pesquisa – nesses congressos 

regionais. Por exemplo, o congresso regional Nordeste, como foi feito em Mossoró, no Rio Grande 

do Norte, é muito difícil de realizar. Em Natal é fácil, em Mossoró é difícil. Como foi agora em Salto, 

no interior de São Paulo. É muito difícil você fa-

zer um congresso regional nesse interior. Um dos 

meus objetivos como presidente é fazer cada vez 

mais congressos no interior mesmo. Regional não 

é para ser feito na capital. Muitas vezes, é feito na 

capital porque não se tem a condição, no interior, 

de fazer. Mas, sempre que há essa condição de 

se fazer no interior, se faz no interior. Então o de 

2018, do Nordeste, por exemplo, vai ser em Jua-

zeiro. A Intercom tem essa possibilidade de levar 

a pesquisa para o interior. Talvez seja a única ins-

tituição na área que pode fazer isso. 

Você acha que, após o seu mandato, deve 

continuar assim?
Cada vez mais assim, cada vez mais voltado para 

o interior. E é um sucesso. Esse congresso de 

Mossoró, por exemplo, teve perto de 3 mil inscri-

tos. O de Bauru, por exemplo, teve 2,6 mil inscri-

tos. Você nunca imagina que um congresso no 

interior venha a ter essa quantidade de pessoas.

Você acompanhou a estruturação dos Grupos 
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de Trabalho da Intercom?
Acompanhei. Os antigos GTs, hoje GPs, foram criados na gestão da Immacolata também. Antiga-

mente, havia grupos multidisciplinares de pesquisa e grupos temáticos. Havia dois tipos de grupo. E 

aí foram criados os grupos de trabalho. Inicialmente, eles eram poucos. Em 2008, no congresso de 

Natal – ainda era a última gestão do Zé Marques –, ele criou as divisões temáticas, com o objetivo 

de transformar os grupos de trabalho em divisões temáticas. Eu, na época, fui contra essa ideia, e 

articulei uma forma de pegar os GTs e colocar esses grupos de trabalho dentro das divisões temáti-

cas. E aí se criaram os GPs, os grupos de pesquisa. Aí os grupos de pesquisa, que na época eram 15, 

passaram a ser 18, já em 2008. E só vêm crescendo. Hoje em dia, eles são 32.

Você chegou a coordenar um GT?
Não, eu coordenei o NP (Núcleo de Pesquisa) ainda. O NP de Jornalismo. Em seguida, eu me tornei 

coordenadora dos NPs de uma maneira geral. Depois, eu já era diretora científica adjunta e já coor-

denava os GPs de maneira geral, também.
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Que contribuição esses grupos deram para a pesquisa na área?
Eu coordenava o NP de Jornalismo – ele era enorme, tinha 120 trabalhos apresentados. Era uma 

coisa gigantesca. Então, esse único NP se transformou em quatro novos grupos: História do Jornalis-

mo, Gênero Jornalístico, Teoria do Jornalismo e Jornalismo Impresso. Hoje em dia, estão na Divisão 

Temática de Jornalismo. E eu acho que é muito importante, porque jornalismo é muito genérico. Você 

aglutina as pesquisas. Eu acho que deveria haver, dentro da Divisão Temática de Jornalismo, outros 

grupos. Eu acho que deveria haver mídia digital, eu acho que deveria haver outros grupos que não 

esses, necessariamente, que existem lá. 

Você acompanhou o processo de internacionalização da Intercom?
Eu não me lembro bem desse processo. Quem fomenta muito isso é a Sonia Virgínia Moreira. Na 

gestão dela, eu acho que houve um fomento muito grande dos colóquios. Eu só participei uma vez 

de um colóquio, que foi o Brasil-Estados Unidos, no congresso da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, da Uerj, em 2005, apresentando trabalho. Nunca participei desse processo de internacio-

nalização. Eu acho a internacionalização um grande desafio. Talvez, o maior e mais difícil desafio da 

Intercom. Por exemplo, agora recentemente, eu recebi um e-mail do presidente da Felafacs (Fede-

ración Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social), querendo fazer uma série de ações 

conjuntas no sentido do incremento da inter-

nacionalização em termos de América Lati-

na. Eu acho a iniciativa ótima. Como fazer? A 

questão é essa. A questão da internacionali-

zação é como fazer isso, para que não seja fa-

zer apenas por interesse pessoal, específico, 

mas para haver uma troca de interesses entre 

os pesquisadores que estão fomentando aqui 

e os pesquisadores que estão fomentando lá. 

Tem que ser algo organicamente produzido. E 

eu acho muito difícil, eu acho um desafio. Não sei se algum dia a gente vai conseguir. Eu acho que 

a Intercom tem fôlego para isso. O congresso da Intercom, e acho que a própria instituição, hoje é 

maior do que a IAMCR (International Association for Media and Communication Research). Como 

instituição, como sociedade científica, ela é maior do que a IAMCR. É a maior sociedade científica 

do mundo hoje, eu acho, mas continua sendo muito difícil a internacionalização. Acredito que será o 

grande passo futuro da Intercom, mas nesse momento eu acho ainda muito difícil.

Você fala da internacionalização no sentido institucional?
Mais amplo, porque não basta ter só o colóquio. O colóquio acaba sendo uma reunião anual em que 

“A questão da internacionalização é 

como fazer isso, para que não seja fa-

zer apenas por interesse pessoal, es-

pecífico, mas para haver uma troca de 

interesses entre os pesquisadores que 

estão fomentando aqui e os pesquisa-

dores que estão fomentando lá”



14

MARIALVA BARBOSA

os pesquisadores se reúnem aqui, depois se reúnem lá, 

mas não há nenhuma ação estrutural no sentido da inter-

nacionalização permanente. Não há. Há sempre coisas 

eventuais.

Você se lembra do Colóquio Brasil-China, na época 

em que você era vice-presidente, em 2010?
Não, não lembro muito bem, não, porque quem coorde-

nou isso... Foi o seguinte: o Zé Marques resolveu fazer 

uma missão na China, e aí convidou uma série de pesqui-

sadores, cada um deles por sua conta própria – custava 

5 mil dólares na época –, para ir à China visitar uma sé-

rie de universidades chinesas. No sentido de fazer essa 

aproximação com a China. Mas, a meu juízo, resultou só 

nessa viagem. E depois, por causa de contatos pessoais 

dele com o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Chi-

na, aconteceu esse Brasil-China. Foi em Vitória, no Espí-

rito Santo. Mas foi uma coisa muito localizada. 

Como você avalia os espaços criados na Intercom para abrigar jovens pesquisadores?
Ah, isso eu acho uma maravilha. O Intercom Júnior foi criado na gestão da Sonia Virgínia Moreira. Foi 

criado pelo Aníbal Bragança, é preciso dar o crédito. Quem teve a ideia de criar o Intercom Júnior foi 

o Aníbal Bragança, na época em que era diretor científico da Intercom. E eu acho uma iniciativa es-

petacular, espetacular, porque os alunos de graduação não têm nenhum congresso em que possam 

ir. O aluno não vai a congresso nenhum, ele não apresenta o trabalho dele em lugar nenhum. Ele não 

apresenta nem a pesquisa científica, nem o trabalho prático dele. Então foi uma iniciativa espetacular, 

porque dá ao aluno de graduação a oportunidade de saber o que é uma pesquisa, como se apresen-

ta uma pesquisa, o que significa ser pesquisador. E, na área de Comunicação, é o único congresso 

que abre tantos espaços para os alunos de graduação.

Você acha que isso revigora a Intercom, também?
Com certeza. Na diretoria atual, por exemplo, a 

maioria dos diretores começou na Intercom como 

aluno de graduação: eu comecei como aluna de 

graduação, a Iluska Coutinho começou como alu-

na de graduação, a Tassiara Camatti como aluna de graduação. Nós somos prova viva, vamos dizer 

“Na diretoria atual, por exemplo, a maioria dos 

diretores começou na Intercom como aluno 

de graduação”
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assim, de que a Intercom está fazendo hoje 40 anos porque há essa abertura aos alunos de gradua-

ção. Se não houvesse, a instituição já teria fenecido há muito tempo, na minha opinião.

Você acha que as premiações da Intercom, de maneira geral, são importantes?
Eu acho que elas são extremamente importantes, porque a gente tem poucos espaços de reconhe-

cimento e de distinção na nossa área, ou seja, a gente faz, faz, faz e ninguém reconhece. Então, 

cabe às sociedades científicas, também, criar mecanismos para distinguir seus pesquisadores. E isso 

fomenta o interesse, revigora, dá ânimo. A existência de prêmios em todos os níveis – não só para 

doutores e pesquisadores seniores, mas também para o aluno de graduação, para o mestrando, para 

o doutorando –, eu acho extremamente importante, também, para o revigoramento da pesquisa na 

área da Comunicação.

Você ganhou o Prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica. O que isso significou para 

você?
Ah, foi muito importante, foi muito importante. Eu luto muito por esse prêmio, por saber quem é que 

vai receber esse prêmio, que é muito importante. Porque não é só dar o prêmio, tem que dar o prê-

mio a quem realmente tem maturidade acadêmica, porque senão você desvirtua, acaba tornando o 

prêmio uma coisa qualquer. Então deve rece-

ber o prêmio de maturidade acadêmica quem 

de fato tem maturidade acadêmica a nível na-

cional. Não pode ser qualquer pessoa só por-

que a gente gosta da pessoa, é amigo e acha 

simpática. Não é para isso o prêmio. Então, 

quem ganhou? Muniz Sodré, Sérgio Caparelli 

e outros nomes: Lucia Santaella, Norval Baitello Junior, Maria Aparecida Baccega. São pessoas que 

têm uma relevância na área de Comunicação. Então, estar nessa companhia, me deixa muito feliz. Eu 

acho que cada um de nós que ganhou o prêmio e é jurado deve lutar para que esse prêmio continue 

sendo dado a quem merece. De fato, é o prêmio de maior reconhecimento na área de Comunicação, 

quase que o Oscar da Comunicação para o pesquisador sênior da área. Lá em Natal, eu ganhei acho 

que por coincidência. Minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então, na terra em que a minha mãe nas-

ceu, na terra de meus antepassados, o prêmio teve um duplo reconhecimento na minha existência.

Em 2008, quando você assumiu a Diretoria Científica da Intercom, quais eram os principais 

desafios?
Na época, a Ada Dencker, que era diretora científica da Intercom, ficou doente, e aí eu, que já coor-

denava os grupos de pesquisa da Intercom, os NPs na época, passei a assumir a Diretoria Científica 

“Não é só dar o prêmio, tem que dar o 

prêmio a quem realmente tem maturida-

de acadêmica, porque senão você des-

virtua, acaba tornando o prêmio uma 

coisa qualquer”
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no lugar da Ada. Assumi oficialmente a Diretoria Científica em 2009, na primeira gestão do Antonio. E 

depois, na segunda gestão do Antonio, em 2011, eu fui ser vice-presidente. Então, na Diretoria Cientí-

fica, o maior desafio foi reorganizar os antigos GTs em GPs, de forma a não diminuir o número de GPs, 

porque eu achava, e acho até hoje, que a área da Comunicação cresce cada vez mais e, quanto mais 

lugares de reflexão você tiver, melhor. O outro desafio era estruturar esses GPs de forma que eles 

tivessem uma atividade permanente, e não só durante o congresso. Isso, a gente nunca conseguiu, 

porque é muito difícil... Com exceção de um ou outro GP que tem pesquisa integrada, que desenvol-

ve realmente uma pesquisa durante o ano todo, inovadora e tal, é muito difícil, organicamente, esses 

GPs funcionarem fora dos congressos, até porque as pessoas não têm tempo para se articular, elas 

fazem outras coisas, e fica muito difícil 

essa articulação fora dos congressos. 

A ideia é que os GPs fossem espaços 

atuantes, permanentes de formação e 

desenvolvimento de pesquisa.

Nessa época, o Portcom (Portal de 

Livre Acesso à Produção em Ciên-

cias da Comunicação) foi reformula-

do. Você participou de alguma for-

ma desse processo?
Não, eu só me lembro das discussões 

na reunião de diretoria, porque o Port-

com era da Diretoria de Documentação 

e passou a ser de responsabilidade da 

Maria Cristina Gobbi, que fez um traba-

lho de reorganização. Iniciou, vamos 

dizer, a limpeza da documentação, que 

era ainda muito confusa na Intercom. E, 

depois, passa a ser de responsabilida-

de da Nelia Del Bianco, quando ela as-

sume, já na segunda gestão, a Diretoria 

de Documentação. Então, procurou se 

otimizar um pouco esse espaço dos ar-

tigos, das publicações de uma maneira 

geral.
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O que era a Enciclopédia Intercom de Comunicação?
Desse projeto eu me lembro bem. A ideia era fazer três volumes da enciclopédia. O primeiro, ligado 

aos conceitos; o segundo, aos personagens; e o terceiro, às instituições de Comunicação. Eu par-

ticipei da organização do primeiro volume. Eu e, basicamente, a Sonia e o Antonio organizamos o 

primeiro volume, dos conceitos. Não havia, fora o Dicionário de Comunicação e algumas outras pu-

blicações, uma enciclopédia de conceitos de Comunicação, como existe em outros países. Então a 

ideia era reunir, sob formato enciclopédico, esses conceitos por áreas temáticas, e se fez o primeiro 

CD. Era em formato CD, porque era provisório. A partir dali, você veria as deficiências e tal, e aí se 

produziria o volume impresso – esses verbetes sob a forma de conceitos. Mas isso nunca foi feito. 

Hoje, está se tentando transformar, corrigir esse volume que está editado sob a forma de CD, para 

depois ele virar livro, mas até agora não foi feito.

Como você avalia a criação do Centro Cultural da Intercom?
Eu me lembro da compra da sede do centro cultural, no final da gestão do José Marques de Melo. Ele 

resolveu comprar aquele outro prédio, ao lado da secretaria, para ali ser criado um centro cultural. Aí, 

já na primeira gestão do Antonio, se reformou o prédio, que era um galpão de conserto de automó-

vel, uma mecânica, me parece. Era totalmente deteriorado. Mas é muito difícil operacionalizar esse 

centro cultural, porque, na medida em que todos os membros da diretoria fazem um trabalho volun-

tário, e a gente tem muitas atividades, muitos afazeres, é muito difícil – mais do que a gente já se de-

dica à Intercom – dar mais dedicação. E colocar um centro cultural em funcionamento é um trabalho 

profissional, não é um trabalho amador, e você não consegue fazer isso de forma voluntária. Então 

o centro cultural é um espaço subutilizado hoje em dia, só esporadicamente há alguma atividade lá.

Ainda nos anos 2000, na primeira década, foi consolidada a parceria entre Intercom e Globo 

Universidade. Como você avalia essa parceria?
Eu acho que essa parceria foi muito importante. São muito importantes as parcerias com as insti-

tuições de maneira geral e as instituições profissionais da área de Comunicação, porque abrem as 

portas para os pesquisadores terem acesso à informação, porque eles sozinhos muitas vezes não 

têm. Então, a Intercom poderia vir a intermediar, vamos dizer assim, para os seus sócios e para os 

pesquisadores de uma maneira geral, esse acesso à informação, via Globo Universidade. Além disso, 

foi feita uma série de ações nesse primeiro momento: não só o Seminário Globo-Intercom, que eu 

avalio também de forma bastante positiva, mas também outras ações. Por exemplo: no primeiro mo-

mento, eles patrocinavam o Prêmio Luiz Beltrão. Então, era uma parceria bastante estreita e próxima, 

com várias ações. Com o tempo, ela diminuiu e se restringe, hoje, à realização do Seminário Globo-

-Intercom. Só no congresso do Rio, por exemplo, eu consegui que eles levassem os 20 alunos ga-

nhadores da Expocom na categoria Televisão para visitar a TV Globo, onde houve uma palestra para 
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esses alunos. Eu acho que está cada vez mais se esvaziando essa parceria, na minha avaliação. Por 

mudança na política e nas estratégias do próprio Globo Universidade, que tem outro tipo de interes-

se hoje em dia. Naquele primeiro momento, a Intercom era a única instituição de maior peso parceira 

do Globo Universidade. Eu acho que eles foram, também, espraiando as suas parcerias. E o Globo 

Universidade tem outra política empresarial agora, essa parceria foi se esvaziando. Eu acho muito 

importante não só a parceria com a Globo, mas seria bom que a Intercom tivesse outras parcerias. 

Durante um tempo, houve uma parceria muito boa também com o Itaú Cultural. Essa era espetacular, 

porque essa a gente indicava o júri do Rumos Itaú Cultural. Os pesquisadores que a gente indicava 

participavam como jurados do Rumos Itaú Cultural. Havia a participação do Itaú Cultural na divulga-

ção do Rumos durante todos os congressos regionais da Intercom. Então havia a incorporação dos 

alunos da Expocom, participando do Rumos Itaú Cultural. Depois, o Itaú mudou a sua estratégia, 

acabou esse projeto, foi reformulado, e a parceria também se esvaziou. O que eu observo é que as 

parcerias são muito ao sabor do interesse do promotor. A Intercom não dá as cartas, vamos dizer 

assim, ela se adapta aos interesses desses que vêm propor as parcerias.

Você falou que hoje a relação se restringe ao Seminário Globo-Intercom. No que consiste 

esse seminário?
Esse seminário é muito interessante, porque ele é temático. De uns anos para cá, o tema do con-

gresso nacional se repete no seminário temático. Os sócios que são pesquisadores se candidatam 

a participar do seminário através do envio de um paper científico, que é selecionado. Então, pela 

afinidade da pesquisa realizada pelo pesquisador com a questão da televisão e da temática do se-

minário daquele ano são escolhidos os 20 participantes, do Brasil inteiro. E o Globo Universidade 

viabiliza a vinda desses 20 participantes, dando passagem, hospedagem durante os dois dias em 

que eles participam. No primeiro dia do seminário há uma discussão com os profissionais sobre a te-

mática daquele ano – é muito interessante –, com a participação dos pesquisadores. E, no segundo 

dia, normalmente se faz uma visita ao Projac. Então, o seminário é isso. Essa discussão do primeiro 

dia é muito rica para os pesquisadores. Eu mesma, durante o tempo em que eu trabalhava com as 

minisséries da televisão, pude fazer toda a minha pesquisa, entrevistas etc. graças à participação em 

um seminário. Então, não só estreita os laços dos pesquisadores com os profissionais da Globo, que 

muitas vezes são objeto de pesquisa, como também serve para incentivar essa troca de experiências 

entre a academia e o mercado.

Em 2014, você assumiu a presidência da Intercom. Como você encontrou a entidade naquele 

momento, como ela estava estruturada?
O primeiro desafio foi montar a chapa. Esse é um grande desafio, porque na Intercom só vale a chapa 

completa. Qualquer sócio pode montar uma chapa e virar presidente da Intercom, em tese, mas ele 
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precisa ter a sua chapa completa para inscrever-se e concorrer à eleição. Então, o primeiro desafio 

foi montar uma chapa que fosse plural, que refletisse essa pluralidade dos estados brasileiros, e não 

fosse uma chapa paulista. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter nome de São Paulo, já que a institui-

ção é em São Paulo, e você tem que ter uma mínima base administrativa ali. O primeiro desafio foi 

esse: uma chapa que levasse em conta aquilo que a gente considerava importante: a questão da 

internacionalização, a questão de tornar a instituição cada vez mais plural, de desenvolver as pesqui-

sas, um desafio muito grande de conseguir que a instituição ficasse financeiramente independente 

– isso é outra coisa, porque os recursos são parcos, não são recursos abundantes. A instituição não 

vive só da carteira de sócios, que é muito pequena. Com uma anuidade de 150 reais por ano, com 

mil e poucos sócios atuantes, como gerenciar uma instituição? Então você teria que conseguir ou-

tras formas de manutenção financeira da instituição. Esse é outro desafio: como a instituição vai se 

manter durante o ano inteiro? Criando fontes de recursos. Tudo isso era um desafio para essa nova 

diretoria. Do ponto de vista financeiro, por exemplo, a instituição estava no vermelho em 2014, por-

que os congressos anteriores tinham sido 

deficitários: 2013, em Manaus... Congresso 

na Região Norte do Brasil é muito bom do 

ponto de vista científico, mas do ponto de 

vista financeiro é um desastre. O próprio 

Congresso de 2014, em Foz do Iguaçu, no 

Paraná, que seria bom do ponto de vista do número de participantes, não foi o que se esperava. O 

Congresso de 2012, em Fortaleza, tinha sido um congresso muito pequeno também. E aí a institui-

ção ficou sem fontes, ficou no vermelho. Então eu acho que um desafio era colocar essa instituição 

com recursos suficientes para ela se manter, se gerir e fazer os projetos da própria instituição. Esse 

era um dos pontos. Outro ponto era a questão da internacionalização, em que eu acho que a gente 

não avançou. Mas eu acho que a gente avançou em muitos pontos. Eu acho que a gente aglutinou 

melhor e criou novos grupos de pesquisa, por exemplo. Eu acho que a gente avançou muito na 

questão da memória da Intercom – esse é um projeto extremamente importante, porque a história da 

Intercom se confunde com a história do campo institucional da Comunicação no Brasil. Contar essa 

história é falar da institucionalização desse campo: como ele se constituiu e como ele se firmou. E eu 

acho isso trabalho muito importante. Do meu ponto de vista, eu acho que o trabalho mais importante 

que a Intercom faz é esse trabalho de construção e sedimentação da sua própria memória. E, nesse 

momento em que ela vai fazer 40 anos, isso ainda é mais emblemático. Eu acho que, no primeiro ano, 

nós fizemos muita coisa. E, depois, como é natural, pelo próprio processo, pela própria conjuntura do 

país, tivemos que pisar um pouco no freio. Em relação àqueles projetos um pouco megalomaníacos 

que a gente tinha no início, a gente teve que ser mais realista, vamos dizer assim, e tratar das ques-

tões do dia a dia, que não são poucas: você tem a realização de seis congressos nacionais, você tem 

“Qualquer sócio pode montar uma chapa e 

virar presidente da Intercom, em tese, mas 

ele precisa ter a sua chapa completa para 

inscrever-se e concorrer à eleição”
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a gestão de 32 grupos de pesquisa, você tem os prêmios. Você tem uma série de ações cotidianas 

que não são nada fáceis do ponto de vista da gestão dessa instituição. Mas eu acho que a gente está 

fazendo um bom trabalho.

Quais os desafios de organizar o congresso no Rio, em 2015, o primeiro congresso nacional 

na sua gestão?
Esse congresso, do meu ponto de vista, foi muito importante, porque ele foi realizado na instituição 

da qual eu sou professora titular. A UFRJ nunca tinha feito um congresso da Intercom. O desafio foi 

fazer o evento numa das mais antigas instituições do país a ter um curso de Comunicação. Só ser na 

UFRJ já foi um ganho enorme. Depois, foi um congresso de muito sucesso, apesar de ter sido reali-

zado na época de greve dos funcionários, o que causou, do ponto de vista da logística, uma série de 

problemas, não visíveis para os congressistas. Foi um congresso muito alegre, muito afetuoso. Teve 

4,5 mil participantes, o segundo maior congresso da história da Intercom. O primeiro foi em Curitiba, 

com 5 mil participantes, e o congresso do Rio teve 4,5 mil participantes. Foi um congresso também 

inesquecível, do ponto de vista da memória da instituição. Choveu, teve samba, teve o Jongo da 

Serrinha na abertura, Monarco... Acho que foi um congresso brilhante, do ponto de vista não só do 

congraçamento, mas também de toda a parte científica. Foi um congresso em que a gente procurou 

destacar, no ciclo, os pesquisadores nacionais, para mostrar que a gente já tem massa crítica sufi-

ciente para discutir as questões na área da Comunicação. A própria temática do evento era impor-

tante, “Comunicação e Cidade Espetáculo”, no Rio de Janeiro, no momento em que se estava entre a 

Copa do Mundo e a Olimpíada, discutindo essa coisa da espetacularização da cidade, de como isso 

vai sendo construído politicamente... Foi muito importante o congresso. Acho que foi um dos pontos 

altos da nossa gestão também, o congresso do Rio. Este ano foi em São Paulo. Foi um congresso 

muito organizado, extremamente bem organizado, mas a cara de São Paulo: um pouco frio... Eu acho 

que o do Rio teve mais alegria, na minha avaliação e na dos congressistas também.

Qual é a sua expectativa para o ano que vem, em Curitiba?
Vai ser uma maravilha, graças a Deus, porque vai ser lá em Curitiba, na Universidade Positivo, que fez 

o maior congresso da Intercom, em 2009 – e, segundo avaliação, o mais bem organizado congresso 

da história da Intercom. Eu fui lá pessoalmente, conversei com eles e os convenci a fazer o último 

congresso da minha gestão, porque eu queria, primeiro, fechar com chave de ouro essa gestão, com 

um congresso espetacularmente bem concebido – vai ser, eu não tenho dúvida. Eles criaram já um 

festival, Curitiba Comunica Cultura, para fazer em conjunto com o congresso da Intercom, não só 

para conseguir recursos para realizar o congresso da Intercom mas também para produzir toda uma 

série de eventos concomitantemente com o congresso. Eu acho que foi uma estratégia brilhante 

deles esse Curitiba Comunica Cultura. E eu acho que, do ponto de vista da organização, vai facilitar 
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a nossa vida também, porque eles já sabem fazer congresso. E fica a mensagem: fazer congresso 

da Intercom é tão bom... É igual a “Quem Bebe Grapette Repete”. Ou seja, não é nenhum bicho de 

sete cabeças, se uma instituição que já fez uma vez faz a segunda. Mas não foi sem luta. As pes-

soas podem ficar pensando que há uma 

briga para fazer o congresso da Intercom, 

que os congressos caem do céu. Não, há 

uma articulação política muito grande para 

você conseguir que uma instituição faça o 

congresso. E fazer um congresso primei-

ro na UFRJ e depois na USP – nas duas 

maiores instituições públicas do país –, e 

depois na maior instituição privada do país, uma das mais importantes, que é a Universidade Positivo, 

eu acho que mostra também essa pluralidade. Fica essa mensagem de uma pluralidade da Intercom, 

que faz nas duas instituições mais tradicionais do país e faz também naquela que é mais nova mas, 

ao mesmo tempo, desponta na área das instituições privadas. Porque a Intercom reúne tudo: não são 

só as universidades públicas, mas também as instituições privadas. Então fica também essa mensa-

gem subliminar.

Na sua gestão, a Intercom mudou a identidade a visual, inclusive o logotipo. Como você ava-

lia essa mudança?
Eu acho ótima, porque ela marca uma transformação, quer dizer, marca visualmente, para o público, 

de maneira geral, que ali houve um momento de inflexão e de transformação. A marca ficou mais 

moderna, mais arejada, mais próxima do que é a Comunicação no século XXI. Eu acho que aquela 

marca antiga carregava o peso dessa tradição. Era uma marca muito antiga, na minha avaliação. Já 

tinha se deteriorado, eu acho, perdido um pouco de sentido mesmo. E transformar a marca não é só 

mudar, é mostrar, marcar a própria transformação da instituição – não nessa gestão, mas uma trans-

formação que vem paulatinamente e que, talvez, tenha um ponto de inflexão nessa gestão.

O site também mudou...
Ah, o site foi uma beleza, porque o site da Intercom era horrível. A gente não conseguia achar nada 

nele. Era visualmente detestável e, do ponto de vista da busca da informação, também muito pouco 

funcional. Eu acho que ele mudou, ficou uma beleza, porque, hoje em dia, não é só bonito, mas prá-

tico. Ele é, de fato, o que deve ser um site.

Retomando um ponto anterior, você disse que assumiu a Intercom com problemas de caixa. 

Outros presidentes também falaram isso durante a entrevista. O que efetivamente foi feito 

“Fazer um congresso primeiro na UFRJ e 

depois na USP – nas duas maiores institui-

ções públicas do país –, e depois na maior 

instituição privada do país, uma das mais im-

portantes, que é a Universidade Positivo, eu 

acho que mostra também essa pluralidade”
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para que a instituição hoje esteja em uma situação mais confortável?
A Intercom gastava muito dinheiro, na minha avaliação, na edição de livros em papel. Editar livro é 

uma coisa complicada, até para quem é editor renomado. Você tem que ter muito critério com o livro 

que vai editar. No momento em que o livro também está passando por um momento de transforma-

ção, isso se torna ainda mais complicado. E se publicavam muitos livros. Só para se ter uma ideia, 

quando eu assumi havia 25 livros em processo de produção. Ao mesmo tempo. Uns já estavam ter-

minando, outros já estavam na gráfica para serem editados, outros estavam em revisão... Isso é um 

absurdo, porque se você pega 25 por mil de tiragem, daqui a pouco cai o prédio, de tanto peso de 

livro que se tem. Esses livros sofrem de um problema, porque a Intercom não é editora e, como não 

é editora, não tem um processo de distribuição. Então os livros ficam todos na sede, e acabam sendo 

dados. Não tem comercialização. Mas não é só por isso, é porque não tem sentido editar tanto livro 

assim. Não há tanta massa crítica para se editar tanto livro assim. Eu levo três anos para editar cada 

livro meu. Não faço todo ano um livro. Quer dizer, você nem tem o que falar todo ano em um livro. 

Você vai começar a se repetir. Então, um custo muito grande que havia era a edição dos livros. Com 

o caixa deficitário dos congressos, você ficava com um problema de saída de muitos recursos para 

esses livros e pouca entrada de dinheiro. O que a gente fez foi diminuir a edição drasticamente. Hoje 

em dia, só se edita sob formato e-book. Devem ter sido editados durante nossa gestão, até agora, 

dois ou, no máximo, três livros. Um foi feito com recursos próprios – o pessoal do congresso regio-

nal lá do Sul fez. O próprio livro do congresso, a gente vai fazer a trilogia agora. Então, a gente não 

editou livro sob formato papel, só formato e-book. Essa foi uma das medidas. E a outra medida foi se 

capacitar financeiramente através dos congressos, que passaram a dar superávit, e não déficit, outra 

forma que a gente encontrou de equilibrar o caixa.

Hoje está equilibrado?
Está equilibrado. Hoje, a gente não está com problema, não estamos no vermelho.

Pensando na memória da Intercom, entrevistas como esta, realizada com todos os ex-presi-

dentes, devem ser feitas também com outras pessoas da área?
Seria interessante que se fizesse esse mesmo processo com pesquisadores que são referência na 

área e que um dia foram coordenadores de grupos de pesquisa, até para mostrar como a trajetória 

desse pesquisador tem um momento de inflexão, ou o início da sua carreira marcado pela sua relação 

primeira com a Intercom. Isso seria uma coisa muito interessante: levantar esses pesquisadores que 

hoje são renomados, nomes importantes na área de Comunicação, e que foram um dia – todos fo-

ram – coordenadores de grupos da Intercom. Um pouco dessa trajetória dos grupos de pesquisa, dos 

seus coordenadores poderia mostrar, deixar ainda mais claro como a Intercom foi importante não só 

na construção do campo da Comunicação, mas na construção de nomes do campo da Comunicação. 
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Você foi presidente da Alcar. Como se deu sua participação na criação da entidade?
Foi em 2001, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu, Ana Paula Goulart, Marco Morel, Tânia 

Bessone, Cybelle de Ipanema, Zé Marques, Fernando Segismundo nos reunimos em uma sala da 

ABI – Fernando Segismundo era o presidente da entidade – para discutir a criação de uma rede de 

pesquisadores de história da imprensa, de história da mídia. Foi dado o nome de Rede Alfredo 

de Carvalho porque o Alfredo de Carvalho foi o maior historiador do início do século XX da histó-

ria da imprensa no Brasil. Ele era uma pes-

soa muito importante. Agora até, na tese 

da Rachel Bertol, que foi orientada pela 

Ana Paula, aparece lá um trecho do José 

Veríssimo falando do Alfredo de Carvalho, 

da importância que ele tinha no início do 

século XX e do reconhecimento que ele 

tinha dos pares por ser esse pesquisador 

de história da imprensa. Então foi dado o 

nome de Rede Alfredo de Carvalho em ho-

menagem a esse sujeito, que tinha feito 

a primeira história da imprensa no Brasil, 

em 1908, no centenário da constituição da 

imprensa no Brasil. Em 1908, ele foi res-

ponsável, sob encomenda do Instituto His-

tórico e Geográfico Brasileiro, pela criação 

dessa história nacional da criação da im-

prensa no Brasil. Não conseguiu fazer de 

todos os estados, conseguiu fazer de um 

ou outro. Então, foi criada, nessa reunião 

de ABI, essa rede de pesquisadores, e lá 

ficou decidido que se iria fazer no Rio de 

Janeiro o primeiro congresso dessa rede 

de pesquisadores. Foi feito em 2002 ou 

2003, se eu não me engano. A cada ano 

essa rede fazia um congresso nacional. Em 

2008, no congresso de Niterói, se resolveu transformar a rede de pesquisadores de história da 

mídia em Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, e eu fui, então, a primeira 

presidente da associação.
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Que importância a entidade teve para o desenvolvimento da pesquisa na área? 
Eu acho que, hoje em dia, a pesquisa na área de história dos meios de comunicação está mais com-

plexa, é de melhor qualidade, graças ao trabalho da rede de pesquisadores de história da mídia e 

da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia. Eu acho que ela fomenta o desen-

volvimento de uma pesquisa bem interessante na área de história da mídia. A associação é muito 

importante nesse sentido: para o surgimento de novos pesquisadores, para o desenvolvimento de 

outros interesses na área de história dos meios e, sobretudo, para aglutinar pesquisas e promover o 

debate de forma que essa pesquisa seja de melhor qualidade.

Qual é a sua relação com a Alcar hoje?
Hoje, eu sou sócia benemérita, como integrante do grupo fundador. Não tenho mais nenhuma rela-

ção direta. Sou ex-presidente. Depois de mim, foi a Maria Berenice Machado. Agora é a Ana Regina 

Rego. A Berenice era minha vice-presidente, ficou na presidência durante quatro anos. Durante a 

presidência da Berenice, eu ainda ajudei a editar a revista da Alcar, a Revista Brasileira de História 

da Mídia. Era uma das editoras da revista. Quando a Berenice saiu, eu saí também. A gente passou, 

claro, como é natural, para a nova diretoria fazer a Revista Brasileira de História da Mídia. E hoje eu 

não tenho mais nenhuma relação, a não ser afetiva, com a Alcar.

Como você avalia a pesquisa em Comunicação no Brasil hoje?
Eu costumo dizer que a Comunicação é a ciência do século XXI. Eu acho que ela é que vai explicar 

todos os fenômenos e as transformações que a gente está passando neste século XXI. E acho que, 

nesses últimos anos, a pesquisa tem se desenvolvido de uma forma bastante acentuada, de uma 

maneira bastante positiva – em todas as 

subáreas da Comunicação, não só naque-

las que falam nas novas tecnologias, mas 

o pessoal que estuda do ponto de vista 

histórico etc. Então eu avalio de maneira 

bastante positiva. Não à toa, hoje em dia, a 

gente tem perto de 50 programas de pós-

-graduação no Brasil em Comunicação. Em 1997, quando eu contei a história aqui, era meia dúzia, a 

gente contava nos dedos. Eram oito programas de pós-graduação. Hoje, são mais de 50 programas 

de pós-graduação no Brasil, em todas as regiões. No Nordeste, por exemplo, só não existe ainda 

no Maranhão. Então, eu avalio de forma bastante positiva. Eu acho que, para dar conta de explicar o 

século XXI, tem que ser pesquisa na área de Comunicação.

“Eu costumo dizer que a Comunicação é a 

ciência do século XXI. Eu acho que ela é 

que vai explicar todos os fenômenos e as 

transformações que a gente está passando 

neste século”
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Quais os desafios, para você, da consolidação da Comunicação como ciência?
Eu acho que é mostrar para si e para seus pares a importância da área da Comunicação, porque eu 

acho que a Comunicação sofre do mal do patinho feio. Então eu acho que a Comunicação, primeiro, 

precisa tirar dela mesma a síndrome do patinho feio. Enquanto ela não se autoproclamar como essa 

ciência do século XXI, nem ela se dará valor, nem os outros darão valor. O principal desafio é esse, 

mostrar a importância das pesquisas na área de Comunicação como fundamentais para explicar o 

século XXI. Esse é o principal desafio. Fazendo isso, o caminho está aberto para mostrar o que já é 

feito, que é de enorme complexidade.

Como você avalia hoje o lugar que ocupam os estudos da Comunicação em relação à história 

e memória?
Eu vejo de uma maneira bastante positiva também. Eu acho que, cada vez mais, há trabalhos inova-

dores, importantes, reflexivos, que tratam dessa questão sob os mais variados prismas e perspec-

tivas: desde trabalhos monográficos em torno de um autor até trabalhos mais genéricos. Então, eu 

acho que são muito inovadoras as pesquisas nessa área, e ao mesmo tempo estão sedimentando 

um campo que está em franca expansão. As pesquisas na área dessa relação Comunicação e Histó-

ria são cada vez mais importantes, complexas e inovadoras.

E qual é a importância desses estudos, para você, dentro do campo da Comunicação?
Eu acho muito importante, porque só refletindo sobre o passado e sobre os processos históricos a 

gente pode ter a compreensão não só do passado como também do futuro. As pesquisas na área de 

Comunicação e História não falam do passado. Elas falam de processos que são duradouros e que 

podem “complexificar” as análises da área de Comunicação.

Dando aula de Jornalismo há tanto tempo, como você avalia o jornalismo hoje, nesse contex-

to de transformações tão profundas?
Eu sou uma otimista. Eu acho que nunca o jornalismo foi tão importante como agora, porque há ne-

cessidade, cada vez mais, de filtros. A sociedade vive em função dos seus filtros. É uma sociedade 

permeada por uma multiplicidade de informação, e o jornalismo faz esse papel de mediador funda-

mental entre essa profusão de informação e aquilo que merece chegar ao público, de maneira geral. 

Então esse papel de mediador será cada vez mais importante para o jornalista, e o papel do jornalista 

será cada vez mais esse de mediador. Longe de achar que a atividade jornalística está acabando, eu 

acho que ela está se expandindo de maneira exponencial. A questão, por exemplo, das práticas de 

colaboração é cada vez mais evidente, ou seja, aquele jornalismo quase que privado, particular, egoísta 

que se fazia não tem mais sentido nos dias de hoje. Hoje, são práticas colaborativas. E eu acho que, 

nesse sentido de mediação e práticas colaborativas, a gente pode ver a expansão do jornalismo.
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A gente falou dos seus volumes de “História Cultural da Imprensa”. Depois disso, você escre-

veu outro livro sobre história da Comunicação e, recentemente, lançou mais um livro. Poderia 

falar sobre esses trabalhos?
“História da Comunicação no Brasil”, eu considero também um livro muito importante. A história des-

se livro começou em uma banca de concurso de que eu fui participar, em um concurso para a disci-

plina História da Comunicação. E aí eu vi a bibliografia do concurso: não tinha um livro brasileiro. Aí 

eu me dei conta de que não existia nenhum livro escrito no Brasil sobre história da Comunicação. A 

gente estudava história da Comunicação a partir de olhares estrangeiros. Então eu resolvi fazer esse 

livro, um livro que eu acho muito importante, porque faz essa síntese – é um livro mais generalista, 

mas pretende ser uma obra de síntese da história da Comunicação no Brasil. E é um trabalho voltado 

para o aluno de Comunicação. Ali, ele encontra um cenário dessa história ao longo de vários séculos, 

porque nem começa no século XIX, começa no século XVIII. Então, eu avalio esse livro como muito 

importante nesse sentido, porque ele oferece um ferramental para o aluno. De “Escravos e o Mundo 

da Comunicação” gosto muito. Talvez seja o livro de que eu mais goste, porque fala de uma coisa 

menos óbvia, ou seja, de práticas de comunicação dos escravos brasileiros do século XIX, mostran-

do como é complexo o mundo da comunicação dessa parcela da população, que era a maior parcela 

existente então e que foi excluída até da nossa memória sobre a sua própria comunicação. Ninguém 

fala que eles eram leitores, que eles escreviam poemas, cartas, coisas as mais variadas possíveis. 

Então, a gente produz um duplo silêncio em relação à escravidão. E eu acho esse livro muito bom, 

gosto muito dele, porque desvenda o mundo complexo da comunicação dessa parcela importante e 

fundamental para a história do Brasil.

Que outras pesquisas você está desenvolvendo atualmente?
Eu estou terminando “Os Manuscritos do Brasil”. Vai sair o livro, se chama “Os Manuscritos do Brasil: 

uma Rede de Texto”. Eu descobri os jornais manuscritos do Brasil desde o século XVIII, e eu analiso 

esses jornais. No Brasil, se dizia que a imprensa tinha chegado em 1808, e houve muitos manuscri-

tos, jornais manuscritos, desde o século XVIII, que aqui circularam. Desde a Revolta dos Alfaiates, 

na Bahia, até a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, houve muitos jornais manuscritos, de 

todos os feitios, de todos os formatos. Essa pesquisa, então, eu terminei. E agora vou começar uma 

nova, que se chama “A História da Comunicação do Tempo Presente”. Eu quero fazer uma história da 

Comunicação que comece na década de 1980 e venha até o momento atual.

Por que o corte em 1980?
Porque eu acho que ali há um momento de transformação: a entrada das novas tecnologias de uma 

forma mais contundente, a transformação no cenário do jornalismo e a própria transformação do 

mundo a partir da queda do Muro de Berlim. Ali, começa um tempo ultracontemporâneo.
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“A sociedade vive em função dos seus fil-

tros. É uma sociedade permeada por uma 

multiplicidade de informação, e o jornalismo 

faz esse papel de mediador fundamental 

entre essa profusão de informação e aquilo 

que merece chegar ao público”


