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1.

Investiga~ao

cientifica feita em Portugal

E minha opiniiio que algum do mal·estar que se gerou em Portugal
entre as classes profissionais ligadas it comunica\;iio, nomeadamente jornalistas e publicitarios, e os cursos superiores de comunica\;iio se deveu ao
tipo de investiga\;iio que esses cursos privilegiaram. Fazendo uma breve
analise dos titulos e dos assuntos dos cerca de 250 artigos surgidos nos
primeiros 20 volumes (1985-1993) da Revista de Comunicariio e Linguagens
- a unica revista cientifica da area ate it data - verifica-se que 0 entendimento ai dominante de comunica~o e muito mais lato, e sobretudo muito
mais a montante em termos filos6ficos, antropol6gicos e sociol6gicos, que
o sentido restrito de comunica\;iio social como 0 entendiam as classes
profissionais. A mudan\;a de designa\;iio de dois dos cursos pioneiros
em Portugal (UNL e UBI) de Comunica~lio Social para Ciencias da
Comunica9ao foi urn ajuste a pratica lectiva e a investigac;ao efectivamente
realizadas.
Assumindo a distinc;ao entre «comunica9ao em gerah e «comunicac;ao
social» que Pares i Maicas faz na Introducci6n a la Comunicaci6n Social

(36-47), parece-me que em Portugal a investiga\;iio feita tern sido na grande
maioria no ambito da comunica\;iio geral. Como os numeros da RCL
sao tematicos, fadl se torna verificar isso atraves de uma enumerac;ao

das tematicas tratadas nos primeiros 20 volumes (alguns deles duplos):
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1 - As maquinas censurantes modemas; 2 - Espa<;o Publico; 3 - Textualidades; 4 - Tecno-16gicas; 5 - As paix6es; 6/7 - Modemo-P6s-Modemo;
8 - Jomalismos; 9 - Televisao; 10111 - 0 corpo, 0 nome, a escrita; 12/13
- A experiencia estetica; 14 - Estrategias da Persuasao; 15/16 - Etica e
Comunica<;ao; 17/18 - 0 nao-verbal em questao; 19 - Michel Foucault;
20 - Figuras. S6 dois numeros sao claramente especificos a comunica<;ao
social em sentido restrito, Jomalismos e Televislio. As outras tematicas
poderiam ser de uma revista de cariz marcadamente filos6fico.
Penso que se trata de uma linha perfeitamente compreensivel, e
normal, a luz da origem estritamente academica dos cursos de comunica<;ao em Portugal. Os docentes dos cursos vieram de outras areas academicas ja estabelecidas (filosofia, sociologia, hist6ria, literatura, etc.) e
nao do meio profissional. 0 mais natural, assim, foi abordar a comunica<;ao
no seu sentido mais fundamental e geral, em comum com as areas disciplinares de proveniencia. A defini<;ao que Adriano Duarte Rodrigues da
de comunica<;ao na introdu<;ao do seu ultimo livro, As Tecnicas da
Comunicarilo e da Inforrnarilo, Presen<;a, 1999, e elucidativa desta acep<;ao
ba.sica de comunicat;3.o: «A comunica(:tio nao e uma questao tecnica, entendida como um mero conjunto de dispositivos. Nilo e apenas um conjunto de
instrumentos de que lanramos milo para atingirrnos deterrninados objectivos.
E, antes, uma dimensilo fundamental e constitutiva da pr6pria experiencia
humana. Compreende a interacrilo, tanto dos individuos como das comunidades humanas, com 0 mundo natural, com os outros homens e com as
outras comunidades humanas, interacrilo indispensavel para a pr6pria sobrevivencia, quer do ser humano, considerado como individuo ou como especie,
quer das comunidades culturais.)}
Glosando ainda Pares i Maicas, em Portugal a investiga<;ao foi em
Ciencias, e nao em Ciencia da COIDunica9ao. Com ista quero dizer que tern
havido urn entendimento interdisciplinar do ensino e da investiga<;ao na
area da comunica<;ao, pelo que a investiga<;ao feita tem-se centrado em
areas cientfficas relativamente aut6nomas, como semi6tica, pragmatica,
etica, teoria critica, estetica, teoria politica e teorias da cultura, que poderiam fazer parte de outros campos de saberes que nao especificamente as
de comunica~ao.
Dito isto, em jeito descritivo, quero fazer urn juizo valorativo do que se
fez. Penso que foi muito positiva a linha de investiga~ao adoptada, a da
comunica~ao geral. Nao pertenc;o aos que recriminam os cursos de comunica<;ao por serem cursos de filosofia da comunica<;ao (como poderia eu, se
provenho da filosofia?!!). A estrategia foi a de afirmar 0 caracter universitario e cientifico de uma nova area disciplinar. Se tivesse vencido a linha
profissionalizante na lecciona~ao e investiga~ao da comunica~ao, ter-se-ia
corrido 0 risco de enveredar por cursos profissionalizantes, despidos da
componente cientifica e critica da comunica~ao.
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2.

Os condicionalismos duma comunidade cientifica emergente

A investigacao cientifica em Portugal tem sido condicionada pelo facto
de so agora se estar a formar propriamente uma comunidade cientifica.
Este encontro aqui na Universidade do Minho, a Lusocom III, e 0 segundo
grande encontro em Portugal dos investigadores academicos em ciencias
da comunicacao. E 0 primeiro encontro so foi hi 7 meses!! (as devidas
salvaguardas a Qutros encontros), E preciso ter a consciencia de que
estamos no inido.
De todas as maneiras, passos essenciais foram clados ultimainente para
a constituic;.ao de uma comunidade portuguesa com suficiente dimensao
critica. Foram lancados nos ultimos anos alguns mestrados em outras
escolas para alem da UNL, nomeadamente UBI, Universidade de Coimbra
e ISCTE. A UBI tem presentemente nove doutorandos em Comunicacao!
Hi notoriamente um esforco na formacao cientifica avancada dos docentes
dos cursos de comunicacao. Os frutos come9am a ser notados ao nive! de
um maior numero de publica90es em Portugal. A UBI tem em curso a
serie «Estudos em Publica9ao», cujo 6° numero esti para muito breve, e as
editoras Vega, Cosmos, Minerva, Presenca e Piaget tem investido cada vez
mais na nossa area. 0 lanc;.amento neste encontro da revista «Comunicac;.ao
e Cultura» pelo Departamento de Comunicacao da Universidade do Minho
e mais uma prova de que estamos a crescer em tamanho e em saber.
Sem de!ongas seja referida a importancia da criacao da SOPCOM, da
Associacao Portuguesa de Ciencias da Comunicacao, na institucionalizacao
da comunidade emergente. Nao hi comunidades cientificas se nao houver
orgaos representativos. E gracas a SOPCOM que estao a ser estabe!ecidas
re!acoes com comunidades congeneres estrangeiras. E 0 caso presente!
Tambem a muito recente avaliacao extema dos cursos universitirios de
comunicac;.ao constituiu urn passo importante na afinnac;ao da nova area
cientifica. Espera-se que 0 relatorio final de avaliacao possa congregar os
diferentes cursos relativamente a urn corpus de materias cientificas. Refirase ainda que, pela primeira vez, a FeT vai contemplar especificamente a

area de CC nos concursos de projectos de investiga~ao cientifica a lan~ar
ainda este trimestre.

Creio ainda que a criacao da BOCC - Biblioteca on-line de Ciencias da
Comunicacao, ao disponibilizar ji cerca de duas centenas de textos (artigos,
teses, cursos, conferencias) sobre multiplas areas da comunicacao, com
textos provindos de Portugal e do Brasil, representa um elo importante na
formacao da nossa comunidade cientifica. Para que se possa falar de comunidade nao basta falar de pluralidade, e indispensavel criar pontos de uniao
e de convergencia (mesmo na critica e no debate) entre os diferentes investigadores, das diferentes escolas. Ora, a base de toda a uniao cientifica
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conhecimento do trabalho dos outros. E, neste aspecto, penso que a BOCC
desempenha urn pape! de relevo.

3.

Novas linhas de investiga<;ao - investiga<;ao mais especifica

Conquanto considere que a Iinha de investiga9ao basica atras referida
cleva prosseguir, considero que estamos em condic;oes agora de avanc;ar
para projectos de investiga9ao mais especfficos. A medida que 0 nlimero
de investigadores, licenciados em Comunicac;ao, aumenta, aumentara
per se a investigac;ao mais especifica em comunicac;ao social e isso nas
diferentes partes do processo comunicativo (emissores, meios, contelidos,
destinatanos).
Face aos desafios que as novas tecnologias da comunica9ao colocam it
comunica9ao social, penso que a investiga9ao tera aqui urn campo enorme
de pesquisa. Existe a possibilidade de tomarmos a frente na experimenta9ao de novas formas de comunica9ao, de avan9ar com autenticos
Iaborat6rios de investiga9ao. Obviamente que 0 mais importante sera a
constitui9ao de equipas de investiga9ao, com projectos bern definidos
e ambiciosos.
Nesta perspectiva e fulcraI a constitui9ao de equipas muitidisciplinares
que agreguem investigadores e tecnicos de diferentes areas, no caso do
jomalismo on-line, por exemplo, ha inegave! interesse em agregar comunic6Iogos, soci6Iogos, designers, informaticos (base de dados) e engenheiros
de sistemas e redes. Novos meios de comunica9ao exigem novas formas e
seria born que as ciencias da comunica9ao tomassem a dianteira na defini9ao dos novos formatos de comunica9ao.
Estou consciente do cariz tecnoI6gico que envolve esta perspectiva de
investiga9ao, que faz Iembrar a perspectiva de uma escola de engenharia
(tipo Media Lab). Sem negar de aIgum modo a diversidade possiveI e desejavel das linhas de investiga<;ao na nossa area, ciencias sociais, ciencias da
educac;:ao e artes, desejo eu assumir aqui esta linha mais virada para a
explora¢o das novas tecnologias. Se exigimos dinheiro para laborat6rios
de audiovisual e de multimedia, entao sera consequente nao limitarmos
esses meios a lecciona<;8.o, mas servirem tambem para projectos e linhas
de investigac;ao.
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