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preâmbulo

ousaDia que Fortalece 
espaço ibero-americano

Luís Humberto Marcos

Esta é uma obra gigantesca que só um espírito intranquilo, 
na procura constante de novos caminhos, poderia gerar. José 
Marques Melo contagia, estimulando atitudes que combatam 

a rotina que, muitas vezes, invade o espírito do investigador. Trata-se, 
pois, do resultado de um ato de grande ousadia científica.

A novidade não estará na emersão da Comunicação a partir das 
“ciências humanas”, ou das “ciências sociais e humanas”, designação 
que suscita dúvidas epistemológicas. A novidade está na segmen-
tação e sistematização dos mais variados campos da progressão 
científica brasileira, em articulação com as principais correntes do 
pensamento europeu (e não só), nos espaços da sociologia, da psi-
cologia, da antropologia etc. A novidade está na riqueza de reflexões 
que se cruzam, criticamente, com diferentes olhares. 

Registra-se a influência dos principais teóricos que servem de base 
às ciências da Comunicação, mas, sobretudo a forma como os especia-
listas brasileiros foram integrando e elaborando novas perspectivas de 
abordagem dos fenômenos comunicacionais. São dezenas de autores 
cruzando linhas de debate crítico nos alicerces da Comunicação.

A divisão da obra está metodológica e pedagogicamente muito bem 
elaborada. Abrindo com a gênese da comunicação humana, vai desen-
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cadeando uma linha de leitura que converge para o derradeiro setor da 
comunicação nas ciências sociais aplicadas. Ou seja, vão-se galgando os 
ramos do conhecimento, numa linha ascendente como se estivéssemos 
a subir uma árvore que se vai desbravando a partir de um pequeno 
tronco, alicerce da comunicação. Nesse sentido, constitui um utilíssi-
mo instrumento didático para a imersão no campo comunicacional.

A ideia que gostaria de deixar sobre aquilo que me sugere esta obra 
de gigantes projeta-se numa imagem que representa duas árvores liga-
das pelos ramos… Árvore com árvore invertida, em que os ramos de 
uma se misturam com os da outra, reforçando a base do conhecimento 
comunicacional, como sinapses que se fortalecem, abrindo-se a novas 
ramificações num processo vivo interminável… O tronco da segunda 
árvore é o do pensamento (pré)comunicacional brasileiro. 

Em desenho surrealista, poder-se-ia representar assim: tronco 
pequeno da primeira árvore cuja base é a gênese de comunicação, 
ramos dos mais variados campos teóricos em que beberam os 
teóricos brasileiros; esses ramos conectam-se com novos ramos de 
aportações brasileiras que se vão adensando para entroncar numa 
base que configura o pensamento comunicacional brasileiro. Nos 
espaços escondidos estão raízes. Muitas delas comuns que se entre-
laçam e se confundem. Autorregenerando-se.

Desenho de LHM ilustra as sinapses de 
cruzamentos científicos entre diferentes 
escolas.
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Algumas das grandes escolas, mais clássicas ou mais modernas, 

estão repercutidas no pensamento (pré)comunicacional brasileiro, e 
aqui se perspectiva a sua evolução…

Na “sociedade da ecranvidência” e do descartável em que esta-
mos mergulhados, obras como esta ajudam-nos a pensar mais e 
melhor nas raízes do saber comunicacional e do processamento da 
comunicação. Em português.

O espaço ibero-americano precisa de obras como esta para se 
afirmar nos areópagos internacionais das ciências da comunicação. 
Sendo o Brasil a maior potência no contexto ibero-americano, pelo 
seu papel liderante na organização e dinamização de iniciativas de 
reflexão sobre a Comunicação, uma obra desta magnitude fortalece 
o espaço ibero-americano da comunicação. Fica sendo um manual 
indispensável a qualquer biblioteca, pessoal ou institucional, para 
quem sabe que a comunicação não é só um bem elementar à vida, 
mas que precisa ser, cada vez mais, investigada e aprendida. Sem 
limites, porque há sempre novos caminhos, novos horizontes, para 
quem se aventura nas vias da comunicação humana. Ou seja, esta 
obra é um gerador de novas pesquisas, novas descobertas. Um 
ponto de partida crítico para que o espírito intranquilo da sua 
gênese promulgue novas pistas sobre a Comunicação. 

Porto, 8 de junho de 2014.

Prof. Dr. Luís Humberto Marcos
Secretário Geral da AssIBERCOM - Associação Ibero-americana

de Comunicação e Diretor do Museu Nacional da Imprensa, Porto, Portugal.

preâmbulo
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apresentação

apresentação
Guilherme Moreira Fernandes

Em dezembro de 2013, durante o VIII Simpósio Nacional 
de Ciências da Comunicação (Sinacom), fui a São Paulo 
para lançar minha primeira parceria editorial com o grande 

mestre José Marques de Melo, o livro Metamorfose da folkcomu-
nicação (Editae Cultural, 2013). À ocasião recebi o convite para 
trabalhar em mais uma “quase epopeia”, que acabou se tornando 
este livro que ora apresentamos ao leitor. Durante os meses daque-
le dezembro e janeiro de 2014 foram várias as trocas de e-mail 
com o intuito de debater o melhor formato para o livro. Optamos 
por seguir uma estratégia similar à que fizemos no Metamorfose da 
folkcomunicação, ou seja, a cada “texto-base” seria acrescentado um 
“texto introdutório” e haveria um outro amarrando cada uma das 
seções. Após diversas discussões modificamos o formato, e a cada 
“texto-base” foram acrescentados dois outros textos. O primeiro, 
de natureza biobibliográfica, ressaltando a trajetória do autor e a 
importância do texto, e outro, de natureza metodológica, trazen-
do novas contribuições ao texto. Dividimos a produção em dois 
momentos; assim, os autores das notas metodológicas tiveram 
acesso aos textos biobibliográficos, o que evitou possíveis repeti-
ções desnecessárias. 
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Cada uma das seis seções presentes no conjunto da obra tiveram 

outros três textos. O primeiro, denominado “introdução”, visa a 
apresentar o conjunto de textos em consonância com o título da 
seção. O segundo, que chamamos de “contextualização teórica”, 
publicado após os “textos-base” e suas respectivas notas, tem como 
objetivo amarrar os seis textos presentes da seção, visto que os auto-
res são filiados a distintas áreas e não apresentam diálogos per se. Por 
fim, “reflexão pedagógica” é o texto de fecho e traz contribuições 
para a leitura reflexiva. Os exegetas da “contextualização teórica” 
tiveram acesso às notas biobibliográficas, e os convidados para redi-
gir a “reflexão pedagógica”, por sua vez, tiveram conhecimento dos 
textos de “introdução”. Neste ponto aproveito para tornar públicos 
meus agradecimentos aos professores Claiton César Czizewski e 
Élmano Ricarte de Azevêdo Souza, que me ajudaram na preparação 
dos originais, e também a todos os autores, editoras, institutos e 
familiares que gentilmente cederam os direitos de reprodução dos 
textos. Mesmo com todos os esforços, não foi possível a publicação 
do texto original de Dante Moreira Leite e Octavio Ianni, o qual 
substituímos por uma resenha, prática já adotada nos outros volu-
mes com os textos de Lévi-Strauss e Antônio Cândido (volume 1) 
e Darcy Ribeiro (volume 2).

A escolha dos exegetas não foi arbitrária. Procuramos pesquisa-
dores que possuem afinidade com o autor ou com o tema refletido 
no texto. Conseguimos representantes de todos os Estados da 
federação. Do Rio Grande do Sul a Roraima, da Paraíba ao Acre. 
Mobilizamos 112 pesquisadores, além dos 30 pensadores que com-
põem os “textos-base”, totalizando 142 autores. 

No momento do copydesk, ao se aproximar das mil páginas e 
ainda estarmos na quarta seção do livro, a sapiência de Marques de 
Melo aconselhou dividirmos a obra em três volumes. O primeiro 
volume – “História e sociedade” – foca sobretudo os processos 
comunicativos axiológicos; o segundo – “Cultura e poder” – apre-
senta aspectos e traços da comunicação; e o terceiro – “Mídia e con-
sumo” – reúne textos com o propósito de refletir cognitivamente a 
aplicabilidade da comunicação e sua relação com as ciências sociais 
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e humanas. A divisão permite que os livros possam ser lidos em 
conjunto ou de forma separada, sem se ater à ordem dos volumes. 

O livro está em consonância com as preocupações do professor 
Marques de Melo de resgatar e trazer à baila o estado da arte da 
comunicação. Ao contrário de outras publicações com vistas nos 
teóricos e pensadores da comunicação stricto sensu, este livro traz 
uma abertura e uma visão do processo comunicacional de forma 
lato. Todos os 35 pensadores reunidos nos “textos-base” não são 
oriundos do campo comunicacional, são reconhecidos por pares 
em outras esferas da grande área das ciências humanas e sociais. 
Contudo, suas diversas contribuições ao universo comunicacional 
os fazem autores-referências. O caráter que diferencia esta de tantas 
outras antologias é a presença dos intérpretes-leitores. Estes sim 
pesquisadores atuantes no campo comunicacional que direciona-
ram seu olhar para a comunicação inscrita e circunscrita nestes 36 
textos. Apesar dos nossos esforços, não conseguimos autorização 
para a reprodução de todos os textos que gostaríamos. Nesses casos, 
substituímos o “texto-base” por um comentário com as principais 
indicações comunicacionais presentes no texto que serviu de base 
para os exegetas, e que não estão presentes nesta antologia.

Também consonante com a perspectiva pedagógica do professor 
Marques de Melo, o livro apresenta visões das mais distintas gera-
ções de pesquisadores, de mestrandos a renomados e prestigiados 
pesquisadores do campo comunicacional. As diversas orientações 
metodológicas e epistemológicas coexistem lado a lado. O resultado 
é um amplo mosaico da sociedade e da cultura brasileiras à luz das 
ciências da comunicação. 

Este livro está divido em duas seções. A primeira (quinta, se 
levarmos em consideração os primeiros volumes da série), deno-
minada “Comunicação: fluxos comportamentais (consumo, par-
ticipação e opinião pública)”, apresenta o pensamento de Gabriel 
Cohn, Arthur Ramos, Cândido Mendes, Samuel Pfromm Netto, 
Ingrid Sarti e Octavio Ianni. Os textos e os autores aqui reunidos 
são fundamentais para a compreensão dos meandros que a comu-
nicação envolve, como as categorias sociais, a psicologia, a cultura 
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popular e o imperialismo cultural. Os textos foram escritos em 
períodos variados, sendo o mais antigo de 1937 (Ramos) e o mais 
recente de 1984 (Ianni), e trazem objetos empíricos e proposições 
diferentes. A exemplo dos demais, não tratam especificamente do 
fenômeno comunicacional, mas a comunicação pode ser percebida 
no contexto.  

O texto de Cohn, originalmente publicado em 1970, traz os 
pontos que foram desenvolvidos posteriormente da tese de dou-
torado do autor, que foi publicada pela editora Pioneira em 1972, 
com o título “Sociologia da Comunicação: teoria e ideologia”, obra 
recentemente relançada pela Vozes (2014). Cohn baliza a categoria 
científica da comunicação como ciência autônoma ou como campo 
empírico do universo sociológico; “[...] adotar uma ou outra des-
sas soluções não significa, contudo, pôr em causa a especificidade 
de uma ciência própria da Comunicação” (Cohn, 2011, p. 223). 
Debate esse que não admite uma única resposta ou solução, como 
bem expõe Braga (2010). Cohn então faz a defesa de que a ciência 
da comunicação não pode constituir-se sem o domínio das cate-
gorias sociais. Concepção retomada por Cohn (2001) em debate 
promovido pela Compós no início deste século.

Os textos de Ramos e Pfromm Netto trazem contribuições para 
a reflexão da Psicologia da Comunicação. Pfromm Netto realiza 
ainda um amplo levantamento sobre as obras que tratam do assun-
to e a influência dos meios de comunicação de massa no comporta-
mento individual. Já Ramos traz o debate de três pontos: a opinião 
pública, a censura e a propaganda. Originalmente preparado na 
década de 1930, o texto permanece atual, mostrando sua força 
de clássico. O autor retoma as discussões de Tarde (expresso em A 
opinião e as Massas) e apresenta suas contribuições ao tema que está 
longe de um consenso, como já foi percebido por Marques de Melo 

por isso mesmo, sociólogos, psicólogos, antropólogos, cientis-
tas políticos têm se devotado ao seu estudo, numa tentativa 
de analisar as suas manifestações no bojo da sociedade, expli-
cando causas e dimensionando efeitos. contudo, a aplicação 
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da instrumentalização científica ao estudo do fenômeno ainda 
não proporcionou uma convergência de posições normativas 
ou conceituais (marques de melo, 1977, p. 49).

Pensando especificamente no universo da Comunicação, Mar-
ques de Melo propõe algumas definições do termo como “opinião 
pública é o juízo de valor formulado pelo povo em torno de um 
fato concreto” (Marques de Melo, 1977, p. 51), e constata que “a 
opinião pública é um fenômeno dialético, que resulta do choque 
entre opiniões divergentes, diante de um fato, logrando uma delas 
galvanizar as atenções e as preferências da maioria dos indivíduos” 
(Marques de Melo, 1977, p. 55). Já ciente dessa problemática da 
definição, Ramos parte de uma distinção entre público e multidão, 
sendo a multidão uma reunião de indivíduos em um mesmo espaço 
físico e o público uma multidão de caráter espacial. Já a censura e 
a propaganda são métodos especiais utilizados para conter o poder 
da opinião pública. Neste ponto, o autor também permeia o campo 
da participação e do consumo.

A relação entre opinião pública, participação e consumo tam-
bém é refletida por Cândido Mendes ao retratar a cultura popular 
no âmbito da esquerda católica no Brasil. Já Sarti recupera o debate 
teórico em torno das teorias sobre a América Latina, com ênfase em 
ressaltar a importância dos fenômenos de natureza ideológica e os 
mecanismos de dominação, para questionar o ramo comunicacio-
nal presente na literatura da “dependência cultural”, que esquece 
que a América Latina é capitalista e conhece diferentes articulações 
de classe em cada uma de suas nações. O imperialismo cultural apa-
rece também nos escritos de Ianni, que questiona o caráter “único” 
da cultura brasileira, tomando como base da argumentação a noção 
de hegemonia e a luta de classes. Tais argumentos nos fazem recor-
dar dos dizeres de Bordenave (1983), a respeito da participação: 
“[...] o povo participa mais e melhor quando o problema responde 
a seus interesses e não apenas aos da liderança ou das instituições 
externas” (Bordenave, 1983, p. 49). E de García Canclini (2008), 
mostrando que “hoje vemos os processos de consumo como algo 
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mais complexo do que uma relação entre meios manipuladores e 
dóceis audiências” (García Canclini, 2008, p. 59). 

A segunda parte deste livro (sexta da coleção) é denominada 
“Comunicação: ciências sociais aplicadas”, reunindo o pensamen-
to dos seguintes autores: Octávio Eduardo, Florestan Fernandes, 
Dante Moreira Leite, Maria Isaura Pereira de Queiróz, Luiz Costa 
Lima e Fernando Henrique Cardoso. São apresentadas seis corren-
tes de pensamentos que podem ser aplicadas nos estudos de comu-
nicação. Octávio Eduardo traz reflexões sobre a base empírica das 
Ciências Sociais; Florestan Fernandes faz a defesa do funcionalismo 
como perspectiva epistemológica; Dante Moreira Leite apresenta o 
método de análise ideológica; Maria Isaura Pereira de Queiróz apre-
senta a forma de análise metodológica de documentos; Luiz Costa 
Lima debate as relações entre a Comunicação e a Cultura de Massa; 
e Fernando Henrique Cardoso concebe a teoria do curto-circuito 
para pensar a Comunicação Social. O conjunto de textos não esgota 
o tema, mas retoma debates por vezes esquecidos em face de outras 
correntes como a Teoria Crítica e os Estudos Culturais ingleses, 
norte-americanos e latino-americanos, que, nas últimas décadas, se 
mostraram dominantes nos estudos comunicacionais.

O primeiro volume apresentou as seções “Comunicação Huma-
na: Gênese e Evolução”, com o pensamento de Lévi-Strauss, 
Câmara Cascudo, Jarbas Maciel, Florestan Fernandes, Barbosa 
Lima Sobrinho e Virgilio Noya Pinto, e “Comunicação: processo 
social básico”, com as pesquisas de Emilio Willems, Alceu Maynard 
Araújo, Paulo Freire, Manuel Diégues Júnior, Antônio Cândido 
e Fernando de Azevedo. O segundo volume apresentou as seções 
“Comunicação: fenômeno cultural”, com o pensamento de Egon 
Schaden, Gilberto Freyre, Ruben Oliven, Alfredo Bosi, Darcy 
Ribeiro e Vamireh Chacon, e “Comunicação: sistema de poder”, 
com os escritos de Carlos Guilherme Mota, José Nilo Tavares, René 
Dreifuss, Ruth Cardoso, Juan Diaz Bordenave e Celso Furtado.

Deixamos as construções simbólicas a cargo dos leitores e dese-
jamos uma proveitosa leitura.
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