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No ano de 2005, o ensino da comunicação no Brasil completou 70
anos. Em seu início, o ensino era baseado em literatura estrangeira,
importada principalmente dos Estados Unidos. A partir da década de

1940 começou-se a construir uma pedagogia da comunicação adapta-
da à nossa realidade e às nossas necessidades. Mesmo assim o ensino
da comunicação estava atrelado aos currículos mínimos impostos pelo

MEC. Nas últimas três décadas, pesquisadores têm concentrado seus
estudos nos fenômenos de comunicação brasileiros, contribuindo direta
e indiretamente para a aprovação de uma Nova Lei de Diretrizes da

Educação que permitiu uma maior liberdade curricular. Entretanto, os
impasses persistem, o que tem apontado para a necessidade de se
ampliar o debate crítico sobre o ensino da comunicação.

O ensaio do professor doutor José Marques de Melo, atual presidente
da Intercom, que levanta questões sobre o ensino da comunicação,
discutindo alguns desafios que se apresentam para a sociedade con-

temporânea, é o texto que abre este livro devido à sua pertinência e
atualidade. Em seu trabalho, Marques de Melo apresenta os marcos
históricos do ensino da comunicação; identifica os padrões de referên-

cia; aponta as tendências de acomodação aos modelos importados;
registra  que no Brasil já existem mais de 500 cursos de comunicação em
nível de graduação; e, entre outros pontos,  constata que existe uma

grande defasagem entre a pesquisa institucionalizada e as necessida-
des de conhecimento por parte do setor produtivo. Ele aponta para a
necessidade de se repensar criticamente as estratégias de produção de

conhecimento comunicacionais destinados à formação dos profissio-
nais midiáticos. Exatamente por isso seu ensaio  responde a questões
como: O que ensinar aos jovens? Discutindo temas como conceitos

comunicacionais, processos midiáticos e conteúdos culturais. Que es-
tratégias pedagógicas devem ser assumidas? Entre as possíveis solu-
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ções, ela aponta: Aumentar a sintonia entre os processos didáticos e a

natureza de cada curso; ampliar a disponibilização de equipamentos e
laboratórios para cada segmento profissional; e evitar o provincianismo
no ensino e na formação profissional. Estes são alguns dos desafios

apresentados pelo artigo de abertura o que estimula o debate nas salas
de aulas nos cursos de graduação e pós-graduação.
Também preocupado com o ensino e a produção de conhecimento

da comunicação, apesar de mais específico, o segundo artigo deste
livro, “O resgate da memória e a construção da história da televisão
no Brasil”, de Sérgio Mattos, tem como objetivo levantar questões

sobre a importância da memória da mídia televisão no Brasil, como
processo de construção de conhecimento da área da comunicação.
Os estudos acadêmicos sobre a televisão brasileira foram praticamen-

te iniciados em fins da década de 1960 e intensificados a partir da
década de 1990, com a multiplicação dos cursos de pós-graduação e
pela criação de Grupos de Trabalho e Núcleos de Estudo, em institui-

ções como a Intercom e em várias faculdades do país. Este trabalho
identifica pontos relevantes no levantamento histórico descritivo da
televisão e dos nomes dos profissionais que contribuíram para o avan-

ço e a solidificação do setor. Trata-se de uma reflexão crítica sobre a
importância da historiografia midiática no papel de construção do
campo da comunicação, mais especificamente da televisão brasilei-

ra. Destaca ainda a historiografia midiática como uma tarefa coletiva
de longo prazo e tenta identificar aspectos essenciais que contribu-
am para o resgate da memória histórica da televisão em todas as

regiões do país. Em síntese este artigo instiga o debate sobre o tema,
apresentando questões sobre a mídia TV e uma longa lista contendo
sugestões de temas que ainda precisam ser trabalhados e que podem

servir de inspiração para futuras monografias, dissertações e teses.
Como uma seqüência dos estudos sobre a televisão, no  terceiro arti-
go deste livro, Valério Cruz Brittos e Paloma Rühee realizam um estu-

do sobre o telejornalismo, mais especificamente analisam a constru-
ção da figura do âncora pela Rede Globo. Isto porque a Globo tem, ao
longo dos anos,  construído de diversas formas discursivas os apresen-
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tadores dos seus telejornais. A Globo molda cada apresentador de

acordo com o público de cada telejornal. No telejornalismo compete
ao âncora o papel de  interligar  os acontecimentos dentro do
telejornal e  tentar a interação do conteúdo noticioso. O trabalho de

Brittos e Rühee  é importante para que os estudantes de comunicação
entendam  a figura do âncora, pois, como os autores afirmam, este é
um “passo importante para entender o telejornalismo brasileiro e

perceber toda a  linguagem discursiva de uma emissora”.
Como o artigo anterior trata da linguagem discursiva do telejornalismo,
a análise do discurso passa a ser foco de interesse neste livro o que

veremos nos dois próximos trabalhos. O quarto artigo, de autoria do
atual Diretor da Faculdade de Comunicação da UFBA, Giovandro
Ferreira, apresenta uma exposição sobre alguns aspectos em que a

imagem foi objeto de estudo no interior das teorias da comunicação,
em especial a partir da semiologia e da análise do discurso. Num pri-
meiro momento, ele expõe, recorrendo à história, a polissemia em

que se encontra eivada a noção de imagem, o que já deixa pista da
elasticidade deste termo. Em seguida, o autor se concentra a traba-
lhos que analisam a imagem e o texto, sobretudo na fase imanentista

da semiologia, que buscava a criação de uma semiologia da imagem
ou uma semiótica visual. Por fim, ele posiciona o estudo da imagem,
no caso da fotografia, no interior não de uma semiologia visual pre-

tendida, mas de uma nova fase da análise do discurso. Esta nova fase
busca articular as diferentes matérias significantes, entre elas, a foto-
grafia - agora inserida em novos contextos, ou seja, nas suas condi-

ções sociais de produção e reconhecimento.
Por sua vez, João José de Santana Borges apresenta, no quinto traba-
lho deste livro, algumas notas sobre as contribuições da análise de

discursos para a teoria da comunicação. O ensaio aborda o receptor,
como objeto e sujeito na cordilheira das abstrações, apresentando,
no final, um desafio que consiste em fazer uso das categorias de

Análise de Discursos para compreender o processo interpretativo dos
alunos face às disciplinas teóricas do ensino da comunicação.
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O sexto ensaio incluído neste livro é sobre Artes gráficas. Trata-se do

artigo “A Arte Sutil da Tipografia”, de autoria de Matilde Eugenia
Schnitman que apresenta uma evolução do desenho das letras do alfa-
beto romano, que deu origem a varias grafias no mundo ocidental. O

artigo analisa a tipografia romana, durante e após o Império Romano,
passando pelos séculos XIX e XX até os dias atuais. No século XIX as Artes
Gráficas passaram a ocupar um lugar de destaque no processo de de-

senvolvimento dos países. O século XIX foi o século da fotografia, da
máquina de escrever, das primeiras máquinas de composição tipográfi-
ca (linotipo e monotipo), dos primeiros jornais impressos em rotativas e

do cinema. Em seu trabalho, Schnitman desvenda ainda aspectos da
tipografia e o uso da mesma pelas artes plásticas. Discute a relação
entre a arte e a tipografia, “ambas instrumento de comunicação em

suporte palpável por mais 3.500 anos e agora tem como suporte a luz
emanada de uma tela, um suporte impalpável, para não usar o termo
‘virtual’”.

Encerrando o livro, o texto intitulado “Cópia de livros nas universida-
des brasileiras” , de autoria de Flávia Garcia Rosa, Susane S. Barros  e
Nanci Oddone, levanta um dos temas mais polêmicos atualmente

dentro das universidades e responsável maior pelo elevado preço de
capa cobrado pelas editoras. Segundo as autoras,  desde outubro de
2004, quando o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos

contra a Propriedade Intelectual foi criado no âmbito do Ministério
da Justiça, a prática de copiar livros ou partes de livros para uso em
disciplinas universitárias de graduação e pós-graduação tem agitado

o meio acadêmico brasileiro. Como resultado das controvérsias susci-
tadas em torno da questão, o deputado Antonio Carlos Mendes Thame
submeteu à Câmara, em abril de 2005, o Projeto de Lei 5.046, que

autoriza a reprodução de livros, desde que sem fins comerciais, para
uso exclusivo de estudantes universitários. A Associação Brasileira de
Direitos Reprográficos, que reúne algumas das mais importantes edi-

toras do país e atua como “entidade fiscalizadora e repressora da
reprodução ilegal das obras de seus associados”, por sua vez, dispõe-
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se a intensificar a luta contra a “pasta do professor”. O estudo aqui

apresentado tem o objetivo de compreender as diferentes variáveis
que determinam o fenômeno das cópias de livros no meio acadêmi-
co e identificar as propostas de ação que vêm sendo sugeridas pelas

instituições de ensino universitário na tentativa de solucionar o pro-
blema e cumprir a legislação sem prejudicar o ensino ou onerar o
custo da formação profissional para os estudantes. Como o aluno é

uma das partes mais interessadas no processo, se justifica a inclusão
do texto neste volume, não apenas pelo aspecto de conscientização
que ele permite, mas também porque abre perspectivas para novos

debates com relação ao tema no meio universitário.
Para a realização deste livro foram mobilizados professores e pesquisa-
dores, especializados nos temas selecionados além de uma jornalista

profissional e uma graduanda com bolsa de iniciação científica. Todos
têm algum vínculo com a UFBA, onde se graduaram, realizaram estu-
dos de pós-graduação ou ainda estão atuando, seja como aluno de pós

graduação, professor, orientador de teses e dissertações ou participan-
do de bancas de avaliação. O livro “Comunicação Plural” atinge plena-
mente a pluralidade buscada e demonstra que apesar da diversidade

temática existe uma interatividade entre os mesmos, constituindo-se
como um volume de suma importância para o enriquecimento de con-
teúdo no processo ensino-aprendizagem da comunicação nas salas de

aula das faculdades. Espera-se que os temas abordados contribuam para
estimular o debate crítico necessário no campo das comunicações e
que sejam instigantes a ponto de gerar novas reflexões.

Sérgio Mattos
Organizador
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