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PROBLEMAS DE COMUNICA(:A.O GLOBAL
E ESTRATEGIAS DE FORMA(:A.O
EM CONTEXTOS LUSOFONOS

V1TOR REIA-BAPTISTA*

Esta comunica<;:ao procura dar conta de alguns aspectos estrategicos
que tern caracterizado 0 contexto lus6fono de forma<;:ao em Ciencias da
Comunica<;:ao na Universidade do Algarve.
Em qualquer area das Ciencias da Comunica<;:ao, mesmo quando se
desenvolvem estudos e estrategias de estudo em zonas perifericas e sobejamente marcadas por aspectos predominantemente regionais e especfficos,
nao e possive! ignorar que quase todos os problemas passiveis de estudo
requerem abordagens globais e plurais, capazes de propiciar estrategias de
enquadramento te6rico e investigacionai adequadas as complexidades em
presen<;:a.
Tomemos entao, nesta materia, tres postulados de referencia para a
abordagem aqui proposta:

1. Alguns dos problemas de comunica<;:ao, ainda que considerados
como problemas especfficos s6 por si. revestem-se amiude de particularidades geopoifticas, territoriais, ambientais, etnicas, eticas e,
obviamente, culturais, por vezes contradit6rias e mesmo conflituosas, requerendo abordagens suficientemente multifacetadas que os
possam equacionar adequadamente, quer na sua especificidade,
quer na sua globalidade.

* Universidade do Algarve, Faro.
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2. Neste grupo de problemas incluem-se, decididamente, as questoes
de canicter intercultural e ambiental, ocupando ambas, de modo
progressivo, urn espa~o publico de importfmcia crescente quer nas
suas facetas mais globais, quer nas suas vertentes mais especificas.
3. A diversidade e a abrangencia intemacionais, territoriais, ambientais, etnicas e culturais das comunidades de expressao portuguesa
potenciam de forma significativa as capacidades de equacionamento e de estudo de alguns desses problemas.
Assim, temo-nos proposto, desde 0 inicio das actividades do Curso de
Ciencias da Comunica~ao na Universidade do Algarve, criar e desenvolver
as condi~oes para que 0 estudo dos problemas aqui em questiio se realize
de forma sistematica e continuada num quadro de desenvolvimento curricular adequado, bern como temos incentivado a presen~a de estudantes
de diferentes nacionalidades de expressao oficial portuguesa como alunos
do Curso, disponibilizando anualmente urn numero fixo de vagas especialmente reservadas para esse efeito.
Neste contexto, salientam-se os seguintes aspectos evolutivos:
I. A primeira constru~ao curricular do Curso de Ciencias da Comunica~ao da E.S.E. da Universidade do Algarve, ainda como bacharelato, incluia ja as disciplinas obrigat6rias de Educa~ao Ambiental e
Educa~ao Intercultural, num total de 105 horas lectivas, nas quais
se abordavam urn conjunto de problemas com caracteristicas semeIhantes as acima enunciadas e de acordo com estrategias globais de
analise e compreensao.

2. Ap6s os trabalhos de revisao curricular; tendo em vista a passagem
do Curso a Licenciatura Bi-Et<ipica (1. cicio - bacharelato - 3 anos
de forma~ao em Ciencias da Comunica~ao + 2.° Cicio - 1,5 anos de
0

formar;ao num ramo de especializa<;ao), alteraram-se as designa<;oes
de ambas as disciplinas para Educa<;ao e Comunica<;ao Ambientais
e Educac;ao e Comunicac;ao Interculturais, mantendo-se a sua carga
honiria e 0 caracter de obrigatoriedade, assim como se criou uma

nova disciplina de intersec~ao entre ambos os sectores, designada
Ecologia e Sociedade, com uma carga horaria total, obrigat6ria, de
52,5 horas.
3. No ambito dos estudos que se tern realizado em tomo dessas disciplinas sao ja bastante significativQs, ate peIo seu caracter inovador,
alguns dos trabalhos de reflexao produzidos em tomo das probleIDaticas propostas, manifestando apreciaveis doses de curiosidade e
de vontade de compreensao dos fen6menos em presen~a, deixando
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antever, por vezes, diferentes possibilidades de especializa<;:ao e de
investiga<;:ao futura, mas tambem de condicionalismos varios que
importa conhecer.

E neste ponto que se toma essencial reflectir sobre essas mesmas possibilidades de investiga<;:ao e de especializa<;:ao, bern como sobre os seus
condicionalismos, em materias ja por si dificeis de abordar, em virtude da
sua grande complexidade intrinseca, e que, ao olharrnos para as actividade
de investigac;ao mais conhecidas que se tern realizado nestas areas, se
tornam amiude num corpo de estudos estigmatizados por factores culturais, linguisticos e socia-politicos, caracteristicos das esferas de estudo e de
investigac;ao que as tern originado com maior profusao. Trata-se essencialmente de abordagens anglo-americanas e, em menor numera, de origem
franc6fona, mas tambem, em numero apreciavei, algumas abordagens de
origem hispanica ou ibero-americana.
Desenham-se assim esferas relativamente nitidas de influencia conceptual, mas tam bern de cacicter selectivo e de agendamento de prioridades
quanto ao tipo de problemas a estudar, quanta as metodologias utilizadas
no seu estudo, quanto a interpreta<;:ao dos resultados obtidos e, ainda,
quanta a generaliza<;:ao dessas interpreta<;:oes para outros contextos culturais e comunicativos. E certo que este tipo de influencias se regista em
muitos outros sectores das sociedades actuais, mas nem por isso deveremos
deixar de tentar conhecer melhor as implica<;:oes destes fen6menos no
ambito dos problemas aqui em causa, designadamente, as possibilidades de
desenvolvimento de esferas de estudo e de investiga<;:ao, em contextos de
expressao portuguesa, de problemas comuns de comunica<;:ao ambiental e
intercultural.

A esfera de influencias mais proficua nestas materias
amos designar com a seguinte expressao:

e a que poderi-

Anglo-Americana + Anglofonia + Escandinava + (Alema IEslava).
Esta esfera caracteriza-se pela utiliza<;:ao da lingua inglesa como lingua
6bvia para a veicula<;:ao dos conhecimentos produzidos geralmente ja em
ingles logo de origem. Os problemas aqui estudados e os conceitos utilizados para tal sao os que se encontram predominantemente no quadrante
Ocidental-Norte, com os Estados Unidos da America do Norte e 0 Reino
Unido a liderarem uma vasta e dispersa comunidade com afinidades linguisticas e a que se juntam outras zonas nao angl6fonas, como a Escandinavia e os paises do norte da Europa, incluindo, embora de forma menos
6bvia, aquilo a que se poderia chamar urn sub-eixo de influencia gerrnanicoleslava.
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Nesta esfera, 0 numero de estudos e publica~6es sobre estes problemas
e, de facto, impressionante e agrupam-se essencialmente em tomo de duas
designat;oes: «Environmental Communication» I e «Intercultural Communication», sendo esta ultima tambem identificada como parte integrante
de urn crescente e activo campo de estudos que se tern vindo a designar por
«Media and Cultural Studies» 2.
Vma outra esfera de influencia nesta area
peia expressao:

e a que se poderia designar

Fanco-Canadiana + Francofonia + (Oria Mediteminica).
Esta esfera, nao sendo de modo algum tao produtiva como a anterior
nem sendo sequer a segunda em numero de estudos, esse lugar e ocupado
peios trabalhos com origem nas comunidades de expressao hispanica 3,
mantem uma area de influencia consideravei, sobretudo no que respeita a
aspectos de influencia conceptual. As formas de comunica<;:ao cultural francesas mantem urn certo estatuto de dignidade angariado ate it 2.a guerra
mundial e que, de algum modo, ainda explica a colagem a esta esfera de
zonas territoriais ja nao muito ligados a formas de expressao franc6fona,
como e 0 caso de uma boa parte dos paises da orla mediterranica.
E de salientar que alguns problemas especificos de Comunica~ao Ambiental e Intercultural, tais como a questao nuclear e os conflitos etnogeograficos da Africa Ocidental, por exemplo, sofrem nesta esfera, abordagens comunicativas significativamente diferentes das somdas no seio das
outras esferas de influencia, designadamente na Anglo-Americana.
Nao considerando, de momento, algumas esferas de influencia que se
poderiam desenhar na Asia e que sao bern mais dificeis de delinear, por
exemplo (Indo - Sino - Nip6nica ?), resta-nos referir uma esfera que, sendo
a 2.a em numero de estudos desenvolvidos nestas areas, como ja vimas, nao
tern tido 0 peso das anteriores quer em termos de influencia conceptual.

I Vma pesquisa realizada no ano lectivo de 98/99, no motor de busca «Altavista»,
indicou a existencia de 1069 referencias com a designa~ao «Environmental Communication»,
(www.altavista.com - 11/5/99).
2 S6 a mais recente edi~o do catalogo trimestral de uma das editoras britanicas interessadas fiesta area - a «Sage Publications» - inclui mais de duzentos tHulos de livros e revistas
(<<media and cultural studies, books and journals from sage», London, 2.° trimestre, 99).
3 Pesquisas sernelhantes a referenciada na nota 1, no rnesrno motor de busca e na
mesma data, forneceram as seguintes indica~Oes:
«Communication et Environnement» - 43 referencias;
«Comunicaci6n Ambiental» - 152 referencias;
«Comunica~ao Ambiental» - 23 referencias.

144

quer enquanto esfera de agendamento de materias e de prioridades e que se
poderia designar pela expressao:

[bero-Americana + Lusofonia.
De facto, a inclusao de alguns trabalhos com origens lus6fonas nesta
esfera deve-se essencialmente ao posicionamento do Brasil como parte integrante e conceptualmente pr6xima da comunidade Latino-Americana e, de
modo muito esponidico e sem reflexos de maior, uma OU Dutra abordagem
portuguesa no contexto Ibero-Americano, sendo reduzidissimas as abordagens de qualquer origem relacionadas com a Africa lus6fona.
E de salientar, no entanto, 0 trabalho merit6rio das comunidades de
fala hispanica nestas materias, quer quanta a qualidade dos estudos produzidos, quer quanta a dimensao ja muito apreciavei do seu numero.
Tal estado de coisas significa, porem, que se corre 0 risco de nao serem
suficientemente consideradas, em qualquer contexto de investiga~ao em
comunicat;ao ou de influencia comunicativa, as abordagens de expressao
portuguesa oriundas da Asia, Africa e mesmo as da America do Sui ou da
Europa que nao se enquadrem de modo mais ou menos 6bvio nas esferas
de influencia ja indicadas, ou seja, todas as que nao se enquadrem com os
parametros definidos pelos outros trabalhos tornados como padr6es de
enquadramento e de referencia nas respectivas esferas de influencia.
Assim sendo, parece-nos ser absolutamente necessario delinear estrategias de abordagem lus6fona, quer em materia de forma~ao inicial, a
semelhan~a do que ja se vern fazendo na Universidade do Algarve e em mais
alguns estabelecimentos de ensino superior, quer em materia de investiga~ao, criando centros de estudo e de saber capazes de singrar por caminhos pr6prios sem necessidade de submissao a condicionalismos estranhos
as materias e aos contextos investigacionais em causa.
Parece-nos ainda que, sem podermos descurar qualquer outra area de
estudo no ambito das Ciencias da Comunica~ao, mas atendendo aos varios
indicadores de acompanhamento e observa~ao que estao a nossa disposi~ao, deveremos, no entanto, considerar como da maior importftncia as
tendencias de crescimento dos problemas de caracter ambiental e intercultural, bern como desenvolver com 0 maior rigor possive! estrategias de
estudo e de investiga~ao que nos ]evem a urn mais profundo conhecimento
das suas componentes comunicativas no espac;o lus6fono.
o Curso de Ciencias da Comunica¢o da Universidade do Algarve temno feito, nao com 0 intuito de criar mais uma esfera de infiuencias, mas
apenas com a inten9ao de contribuir, de facto, para urn rnelhor conhecimento das realidades que nos rodeiam e que nos tocam mais de perto,
testando por vezes as nossas pr6prias convic90es, rnesrno as que se encontram rnais profundamente enraizadas nas nossas tradi90es e culturas
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nacionais ou regionais, mas procurando garantir que os nossos exercicios
de reflexao, estudo, investiga<;:ao e actividade comunicativa nao se vejam
submetidos, desnecessariamente, a constrangimentos alheios ou indesejaveis para os fins dos estudos em vista.
Assim, pensamos que as comunidades lus6fonas em geral e as jomalisticas de expressao portuguesa em particular representam uma for<;:a de
fundamental importancia, pela sua riqueza e diversidade cultural, no equacionamento dos problemas aqui apontados e, para tal, estamos empenhados em contribuir com as meios de estudo e investiga~ao que estao ao
nosso alcance para a sua forma<;:ao e especiaJiza<;:ao adequadas.
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