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O ensino de Comunicação
Os desafios da sociedade contemporânea1

José Marques de Melo

Introdução

O ensino de comunicação volta ser discutido in-
tensamente pela comunidade acadêmica brasilei-
ra. Este foi, por exemplo, o tema central do XXVIII
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunica-
ção, realizado no Rio de Janeiro, em setembro de
2005.

Tal fenômeno reflete inegavelmente a agenda da
presente conjuntura. Ela é marcada pela tramitação
da reforma universitária no Congresso Nacional.
Capitaneado pelo Ministério da Educação, o pro-
jeto vem suscitando polêmicas acaloradas. Outro
estigma tem sido a expansão da rede nacional de
educação superior. Essa tendência tem provocado
reações das corporações profissionais, que vislum-
bram a saturação do mercado de trabalho. Teme-
se que o exército da mão de obra de reserva venha
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18   O ensino da Comunicação

a ser reforçado por jovens com diploma, mas sem emprego. A
propósito disso, a Federação Nacional dos Jornalistas protocolou
demanda junto ao Ministério da Educação, reivindicando �mo-
ratória� para os cursos de jornalismo, com a justificativa do
seu crescimento desordenado.

O cenário também evidencia a perplexidade dos educadores
da área, cujas lideranças vacilam perante a liberdade curricular
instituída pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Muitos professores carecem de segurança para ou-
sar pedagogicamente, deixando de construir grades curriculares
sintonizadas com as demandas regionais ou locais. Alguns de-
monstram nostalgia em relação ao �currículo mínimo� dos tem-
pos autoritários. O argumento sugerido é profundamente co-
modista: as �regras do jogo� antes definidas em Brasília facili-
tavam o trabalho de organização didática, em função do elenco
de disciplinas obrigatórias.

A verdade é que, apesar de terem conquistado o direito de
inovar os projetos pedagógicos dos respectivos cursos, vários
professores de comunicação, ocupantes de funções dirigentes,
demonstram inapetência para o exercício da liberdade, prefe-
rindo acomodar-se aos modelos adotados pela burocracia aca-
dêmica ou sutilmente impostos pelas �vanguardas� que inte-
gram as comissões verificadoras do Ministério da Educação.

Para entender melhor tais contradições, torna-se importante
fazer um retrospecto histórico do ensino de comunicação. Vale
a pena retomar também a questão central que permeia este
debate. Ela se ancora na frágil identidade do campo
comunicacional dentro do espaço universitário.
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Marcos históricos

Embora demandada pela corporação jornalística, desde o início
do século XX, a formação profissional na área de comunicação
somente se concretizou na conjuntura do pós-guerra. Foi
exatamente em 1947, no bojo do processo de redemocratização
nacional que se instalaram os primeiros cursos universitários.
Primeiro em São Paulo (1947) e depois no Rio de Janeiro (1948).

Esses projetos pioneiros replicavam os paradigmas vigentes na-
quela época. A experiência paulista alinhava-se mais com o mo-
delo norte-americano (RIZZINI, 1952). Enquanto isso, o em-
preendimento carioca demonstrava maior sintonia com o mo-
delo francês (JOBIM, 1960). Ambos espelhavam a carência na-
cional no campo informativo, principalmente porque as empre-
sas jornalísticas, libertadas das garras da censura instaurada pelo
Estado Novo, sentiam-se motivadas a ocupar os espaços aber-
tos pelo regime democrático. Para dinamizar suas atividades e
gerar produtos diferenciados, necessitavam de novos profissio-
nais, não mais improvisados nas redações, mas educados nos
bancos universitários. (MARQUES DE MELO, 1974)

A década de 50 testemunhou a ampliação dessa área do conheci-
mento pelas regiões sudeste (Santos) e sul (Porto Alegre, Pelotas
e Curitiba), bem como pelo nordeste (Salvador e João Pessoa).
Isso ocorreu apesar da reação desencadeada pelos velhos profis-
sionais. Estes refugavam ostensivamente os jovens jornalistas
diplomados, receando a competição inevitável no mercado de
trabalho Mas foi, sobretudo, na década de 60 que houve uma
significativa expansão do ensino. O número de instituições
triplicou, perfazendo o total de 23 escolas de superior que ofe-
reciam cursos de comunicação. Não apenas no segmento do jor-
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nalismo, mas também da publicidade, cinema, relações públi-
cas, radio e televisão, etc. (MARQUES DE MELO, 1976)

Tal mudança refletiu a pujança da nossa indústria midiática. Ela
passou a exigir profissionais qualificados em diversas áreas da
produção simbólica, da informação à persuasão, do entreteni-
mento à teleducação. As primeiras faculdades de comunicação
(Brasília, São Paulo e Porto Alegre) correspondem a esse ce-
nário desafiador, não obstante as restrições impostas ao pro-
cesso criativo pelo golpe militar de 1964.

Padrões de referência

Verifica-se, em função disso, uma forte atração da comunidade
universitária pelos padrões forâneos de produção e difusão
intelectual, numa tentativa de refluir às limitações impostas
pelo regime autoritário.

A conjuntura exigia da universidade não somente a formação
de quadros para as empresas de comunicação massiva, deman-
dando igualmente a reflexão sobre os fenômenos desencadea-
dos pelos fluxos culturais que acarretavam a �modernização
reflexa� da sociedade brasileira (RIBEIRO, 1972).

Essa tarefa foi enfrentada pelos primeiros programas de dou-
torado implantados em Brasília e São Paulo, de acordo com os
hegemônicos padrões europeus, depois atualizados pela adoção
do sistema norte-americano que instituiu o mestrado como
etapa prévia ao doutorado. O novo modelo é implantado pelas
universidades paulista (USP e PUC), carioca (UFRJ) e tam-
bém pela emblemática universidade brasiliense (UnB).

Desde então, impôs-se uma tendência de acomodação aos
modelos educacionais impostos pelos governos militares, ora
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abertos à importação de paradigmas (principalmente através
dos quadros intelectuais formados em universidades estran-
geiras), ora refratários aos padrões dominantes, cultivando
modelos mistos, que agregavam às tradições nacionais os mo-
dismos oriundos d´além mar.

Mas o traço dominante nesse período que culmina com o es-
gotamento do ciclo militar,  foi certamente a expansão vertigi-
nosa da nossa rede de ensino, através da abertura da universi-
dade ao investimento privado. As carreiras de nível superior
multiplicaram-se em todo o território nacional, sendo a área
de comunicação uma das mais exploradas.

Os cursos de graduação ultrapassaram o patamar das cinco cen-
tenas no início do século XXI (CALDAS, 2003). Esse cresci-
mento também foi registrado na pós-graduação, elevando-se
para duas dezenas o número de programas que oferecem cur-
sos de mestrado e/ou de doutorado. (COMPÓS, 2005)

Existe uma grande concentração da rede de ensino de comuni-
cação na região Sudeste (CALDAS, 2003). De cada 10 cursos
de comunicação existentes no país, seis estão situados nessa
região (61%). A fatia restante está distribuída pelo Sul (19%),
Nordeste (11%), Centro-Oeste (7%) e Norte (2%).

Identidade vacilante

Da mesma forma que existe uma assimetria espacial, dentro
do território brasileiro, outros paradoxos emergem no pano-
rama contemporâneo da área. Um dos mais importantes é o
descompasso entre a graduação e a pós-graduação. Também
merece atenção a dissonância entre as grades curriculares e os
conteúdos das disciplinas, além do distanciamento entre am-
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bos e as demandas do mercado de trabalho. Finalmente, cabe
destacar a defasagem entre a pesquisa institucionalizada e as
necessidades de conhecimento por parte do setor produtivo,
ou melhor, das organizações onde vão atuar profissionalmente
os egressos das nossas escolas de comunicação.

Questões desta natureza induzem a repensar criticamente as
estratégias destinadas a articular a produção de conhecimentos
comunicacionais com a formação de profissionais midiáticos,
no marco da emergente sociedade da informação.  Nesse sen-
tido, vamos retomar os argumentos esboçados em outro con-
texto (MARQUES DE MELO, 2004, p. 42-45) na expectativa
de que eles possam ajudar compreender os impasses rema-
nescentes.

Enquanto objeto de estudo, a Comunicação tem sido alvo
de interesse de inúmeras disciplinas científicas, que a refletem
teoricamente e analisam empiricamente, a partir dos seus res-
pectivos paradigmas. Mas enquanto campo acadêmico
(MIÉGE, 1995), sua identidade tem se caracterizado pelo
delineamento de fronteiras estabelecidas em função dos su-
portes tecnológicos (mídia) que asseguram a difusão dos bens
simbólicos e do universo populacional (comunidades /
coletividades) a que se destinam.

Assim sendo, trata-se de um campo delimitado por duas variáveis:

1) A indústria midiática (organizações manufatureiras ou
distribuidoras de cultura: jornal, livro, revista, rádio, televi-
são, cinema, vídeo, disco e congêneres, além dos instrumen-
tos telemáticos em processo de configuração);

2) Os serviços midiáticos (empresas terciárias, dedicadas ao
planejamento, produção e avaliação de mensagens, dados e in-
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formações, a serem difundidos pela mídia ou a ela concernentes
- anúncios, campanhas, pesquisas, divertimentos etc.).

A principal fronteira é a que decorre dos limites entre dois
segmentos.

De um lado, os atos de comunicação interpessoal (tradici-
onalmente objetos de estudos das ciências da linguagem ou
das ciências do comportamento) e os atos de comunicação
grupal (geralmente privilegiados pelas ciências da educação
ou pelas ciências da administração).

De outro lado, os atos de comunicação comunitária (cir-
cunscritos a organizações complexas ou a espaços geografica-
mente contíguos, cuja abrangência pressupõe o uso de supor-
tes tecnológicos de alcance reduzido) e os atos de comunica-
ção pública (mediados por tecnologias de largo alcance e dis-
poníveis a todos os membros da coletividade abrangidos pelo
raio de audiência do canal). Pensava-se que estes últimos eram
processos historicamente sem retro-alimentação. Contudo,
hoje as inovações tecnológicas restauram a interatividade, pos-
sibilitando o diálogo imediato, mas nem sempre instantâneo,
entre emissor e receptor.

O campo acadêmico da Comunicação Social corresponde a
esse segundo núcleo, incluindo os atos de comunicação co-
munitária (comunicação organizacional, comunicação
corporativa, comunicação institucional) e os atos de comunica-
ção pública (comunicação massiva, comunicação mercadológica,
cibercomunicação).

Trata-se de um campo vocacionado para a interdisciplinaridade,
na medida em que seus objetos específicos são produtos cujo
conteúdo está enraizado no território das demais disciplinas que
constituem o universo científico. Além disso, os bens culturais
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que fluem através dos suportes midiáticos penetram no tecido
social, constituindo estímulos para observações empíricas das ci-
ências da sociedade. Tais conhecimentos servem como fonte per-
manente de retroalimentação dos processos produtivos no âmbi-
to das indústrias midiáticas.

Nesse sentido, as ciências sociais representam fontes de conhe-
cimento básico, das quais, enquanto produtores de conheci-
mentos aplicados, os midiólogos não podem prescindir.

A Comunicação Social tem, assim, um perfil multifacético,
englobando as diferentes profissões que gravitam em torno
das indústrias e serviços midiáticos. No quadro atual da
sociedade brasileira estão plenamente configurados, em de-
corrência de regulamentação legal (SANTOS, 1995), quatro
núcleos profissionais:

- Jornalismo

- Publicidade e Propaganda

- Relações Públicas

- Radialismo e Teledifusão

Conquistaram legitimação universitária, mas não alcançaram
ainda status corporativo, três núcleos profissionais:

- Cinematografia

- Videoplastia

- Editoração

Existem, contudo, espaços atomizados de atuação profissio-
nal, não estruturados corporativamente, nem reconhecidos pela
academia, embora demandados crescentemente pelas indús-
trias/serviços midiáticos:

- Entretenimento massivo
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- Teleducação

- Divulgação científica

- Comunicação cultural

- Comunicação organizacional

- Comunicação educativa

- Informação digital

- Pesquisa midiática

Trata-se de um conjunto de nichos profissionais a serem con-
templados pelos currículos dos cursos de comunicação, natu-
ralmente de acordo com a vocação de cada universidade, em
consonância com as demandas do seu entorno comunitário.

Diretrizes curriculares

O que ensinar aos jovens que se matriculam nos cursos de
comunicação? Ou melhor: como estruturar o currículo?

A formação dos profissionais da comunicação social pressu-
põe três blocos cognitivos a serem dinamicamente articulados:

1. Os conceitos comunicacionais que demarcam a identida-
de do campo acadêmico (embasados na �teoria da comunica-
ção de massas� e na �estrutura dos sistemas midiáticos (indús-
trias/serviços)�) e dos respectivos segmentos ocupacionais
(construídos historicamente pelas corporações e renovados pe-
las evidências empíricas sistematizadas pela universidade, bem
como pelas agências de pesquisa em funcionamento no interior
das indústrias midiáticas ou das prestadoras de serviços).

2. Os processos midiáticos que configuram a produção, di-
fusão e avaliação dos bens culturais correspondentes a cada
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segmento ocupacional, inclusive as rotinas profissionais, as
linguagens, tecnologias, os preceitos legais, os métodos de
planejamento e gestão. Mas também os seus instrumentos de
retroalimentação, no sentido de manter plena sintonia entre
as expectativas do mercado consumidor e as estratégias dos
produtores culturais e dos patrocinadores.

3. Os conteúdos culturais que dão sentido às mensagens
implícitas nos bens simbólicos construídos e/ou difundidos
pelas indústrias/serviços midiáticos. Trata-se do domínio de
conhecimentos enciclopédicos (visão geral da sociedade e dos
seus pilares estruturais: história, política, economia, cultura,
relações sociais) ou especializados (disponíveis no estoque
cognitivo das ciências e das artes).

As três dimensões devem compor necessariamente a grade
curricular dos cursos de comunicação social, sendo recomen-
dável que a sua estrutura resulte de um diálogo permanente
entre a universidade, as indústrias/serviços midiáticos e as
corporações profissionais.

Estratégias pedagógicas

Em se tratando de campo profissionalizante, fincado no seg-
mento das ciências sociais aplicadas, a implementação do cur-
rículo dos cursos de comunicação deve considerar as seguintes
variáveis:

1. Sintonia entre os processos didáticos e a natureza de cada
curso. Nesse sentido é recomendável a adoção de estratégias
pedagógicas aglutinadoras dos três núcleos cognitivos, evitan-
do-se a atomização das unidades de ensino e a justaposição dos
conceitos, processos e conteúdos. Trata-se de amalgamar as
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partes em função de projetos laboratoriais, que possam si-
mular ou reproduzir atos de comunicação, ensejando uma per-
cepção integral da dinâmica produtiva.

2. Disponibilidade de laboratórios e equipamentos compatíveis
com a natureza de cada segmento profissional. Garantir a sua
existência significa evitar o retorno às situações vividas nos tem-
pos pioneiros desse campo acadêmico, quando predominava o
ensino verboso e livresco, tornando abstrata a aprendizagem.
Para evitar o reducionismo didático ao âmbito dos laboratórios,
estimulando produtivismo estéril, é desejável uma interação
crítica entre produção e reflexão. Nesse sentido é que a pesqui-
sa pode ser introduzida como instrumento pedagógico
dinamizador, avaliando os processos de produção e gerando
insumos para novos experimentos e trabalhos de campo.

3. O entorno local/regional em que os cursos estão situados
deve necessariamente ser o ponto de partida para a organiza-
ção da grade curricular. Afinal de contas é nas indústrias/servi-
ços da cidade/região que os novos profissionais buscarão o pri-
meiro emprego. Todavia, não se deve esquecer que os proces-
sos comunicacionais estão sendo submetidos a constante pres-
são nacionalizadora/mundializadora. Isso se reflete nitidamente
nas rotinas produtivas. Daí a preocupação constante da equipe
docente em manter-se sintonizada com as tendências nacio-
nais/globais, desprovincianizando a formação profissional. Não
esquecer que é legítima a aspiração dos jovens profissionais no
sentido de galgar postos de trabalho nas empresas que encabe-
çam as redes midiáticas às quais estão vinculados os meios lo-
cais/regionais.

4. Em se tratando de um universo ocupacional em acelerado
processo de mutação, como decorrência das inovações
tecnológicas, das mudanças econômicas e das transformações
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culturais, não se justifica manter os cursos de graduação com a
longa duração que hoje possuem. Experiências testadas em
outros países demonstram que os ofícios midiáticos podem
ser ensinados/aprendidos na universidade em regime de curta
duração, dependendo evidentemente da bagagem cognitiva de
cada aluno. Muitos estudantes que se inscrevem nos cursos de
comunicação são originários de outras carreiras, carregando,
portanto, um capital cultural que deve ser potencializado. Ao
invés de condená-los a freqüentar disciplinas cujo conhecimento
eles já adquiriram ou que não correspondem ao seu universo
de expectativas para o exercício profissional, seria preferível
dar-lhes a oportunidade de avaliação formal e, se considerados
aptos, reduzir-lhes as exigências conteudísticas.

Novos desafios

Finalmente, é imprescindível que as universidades tenham sen-
sibilidade para acolher as profissões emergentes neste campo
acadêmico. Da mesma forma, justifica-se desativar ou trans-
formar aquelas cujas demandas ocupacionais que encolheram
ou se reduziram. Há casos em que é possível suprimir o cur-
so, mantendo interesse pela profissão com um programa de
pesquisas. Trata-se, em verdade, de preservar o diálogo entre
as instituições acadêmicas e as comunidades a que servem e
das quais recebem os subsídios para manter-se.

Vivemos uma conjuntura marcada pela ascensão da �sociedade
da informação� como decorrência da expansão das novas
tecnologias de reprodução simbólica. A ela correspondem vá-
rias profissões ainda não plenamente configuradas. Trata-se de
mutações profissionais resultantes da fusão entre as indústri-

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:4828



José Marques de Melo   29

as/serviços midiáticos e a telemática, bem como de novas de-
mandas para midiastas e midiólogos com perfil globalizante.

A rapidez com que se processam hoje as mudanças no âmbito
da mídia e das tecnologias que lhe dão suporte exige constante
atualização dos currículos, das estratégias de ensino/aprendi-
zagem e naturalmente a reciclagem do corpo docente.

 Cabe aos dirigentes dos cursos de comunicação descobrir as
evidências desses fenômenos e dar-lhes resposta imediata. Cabe
ao professorado contribuir criticamente para implementar as
mudanças e dar-lhes sentido convergente com a preservação das
identidades locais/regionais. Cabe, finalmente, aos estudantes
ocupar a vanguarda do sistema, atuando como agentes de inova-
ção e como mediadores entre as instituições universitárias e as
legítimas aspirações da sociedade.

Notas

1 Conferência proferida na sessão de abertura do IV Encontro de Escolas de
Comunicação do Estado de Pernambuco, promovido pelo Forum Pernambucano
de Professores de Comunicação, em parceria com as Faculdades Integradas
Barros Melo, na cidade de Olinda (PE), dia 18 de outubro de 2005.
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