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Cátedra Unesco/Umesp e seu papel articulador no cenário da comunicação:
desafios no século XXI1

Maria Cristina Gobbi2

Introdução

A Cátedra Unesco de Comunicação para
o Desenvolvimento Regional está sediada na
Universidade Metodista de São Paulo –
Umesp -, desde o ano de 1996. Seu propó-
sito é estimular o intercâmbio entre a aca-
demia e os setores empresarial/profissional,
tanto nacional como internacionalmente.
Voltada para os propósitos de formação no
contexto universitário e na prática profissi-
onal de pesquisadores e estudiosos da comu-
nicação, desenvolve suas atividades tendo por
base o tripé que caracteriza o aprendizado,
ou seja, “Ensino, Pesquisa e Extensão”.  Esses
fatores têm permitido o desenvolvimento de
um núcleo permanente de reflexão e ações
sobre a área da Comunicação Social. Desta
forma, as atividades realizadas pela Cátedra
Unesco/Umesp têm contribuindo para a
preservação das identidades culturais naci-
onais/regionais.

Inserida em um cenário global, pela
amplitude das ações que realiza, mas,
ao mesmo tempo, tem funcionado
como articuladora e incentivadora dos
processos comunicacionais ocorridos
nas micro e macro regiões do Brasil
e da América Latina, reforçando o
nosso perfil regional de desenvolvi-
mento.

A busca de respostas para questões que
abrigam as diferenças entre as localidades e
os constantes desafios de se constituir um
espaço mais ou menos homogêneo, eleva a
possibilidade de ações conjuntas e comple-
mentares nas áreas comunicacionais, tanto
locais quanto regionais. O desafio desta
transformação tem permitido ultrapassar as
próprias fronteiras geo-culturais e visualizar
um conjunto global de atividades, predomi-
nando o sentimento de cooperação e de
integração global/nacional/regional.

É neste sentido que as ações desenvolvi-
das pela Cátedra Unesco/Umesp têm buscado
consolidar e privilegiar o ensino, a pesquisa
e a extensão, valorizando do trabalho de
pesquisa e do desenvolvimento científico.

As atividades de ensino realizadas pela
Cátedra Unesco/Umesp têm por objetivos
promover uma permanente reflexão sobre os
mais importantes e atuais temas da Comu-
nicação Social.

Com o objetivo de estimular o contato
dos alunos da Pós-Graduação e da Gradu-
ação em Comunicação Social com outras
culturas, a Cátedra Unesco/Umesp também
recebe pesquisadores de outros países, pos-
sibilitando uma maior integração dos estu-
dantes com a área de Comunicação Social.
Essas atividades permitem a ampliação do
espaço-ação e um maior conhecimento das
pesquisas que estão sendo desenvolvidas em
todos os continentes.

Quando o professor José Marques de
Melo recebeu da Unesco - Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura – a autorização para implantar no
Brasil uma Cátedra de Comunicação, definiu
que esse espaço teria como função básica o
intercâmbio entre o mundo acadêmico e os
setores empresarial/profissional, bem como
propiciaria a cooperação internacional no
campo da comunicação de massa. É neste
sentido que a Cátedra Unesco/Umesp vem
desenvolvendo suas atividades.

Existem atualmente 26 Cátedras Unesco de
Comunicação em todo mundo, que conformam
uma rede chamada Orbicom–– Word Network
of Unesco Chairs in Communication. Dessas,
seis estão localizadas na América Latina: Brasil,
Colômbia, México, Uruguai, Chile e Peru.

Estrutura técnica/organizacional

A Cátedra Unesco/Umesp está instalada
no campus Rudge Ramos, da Universidade
Metodista de São Paulo, Brasil.



706 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBÉRICO – Volume IV

Na estrutura da Universidade, a Cátedra
encontra-se vinculada à Reitoria da Umesp,
sendo academicamente integrada ao Progra-
ma de Pós-Graduação em Comunicação Social,
da Faculdade de Comunicação Multimídia,
interagindo também com as demais unidades
de ensino da área comunicacional: Faculdade
de Jornalismo e Relações Públicas e Facul-
dade de Publicidade, Propaganda e Turismo.

O Catedrático, Prof. Dr. José Marques de
Melo é doutor em Ciências da Comunicação
e livre-docente em Jornalismo pela Univer-
sidade de São Paulo, e Catedrático Unesco
de Comunicação da Universidade Autônoma
de Barcelona (Espanha).

Conta também com diversas equipes de
apoio às atividades realizadas. Dentre elas
destacamos:

Equipe Consultiva: Integrada por perso-
nalidades legitimadas pelas comunidades
acadêmica e profissional da área de Comu-
nicação Social, das quais os Profs. Drs. Isaac
Epstein e Sandra Reimão pertencem ao qua-
dro docente da Umesp. Os demais integrantes
são pesquisadores, profissionais ou empresá-
rios vinculados a outras instituições nacionais.
Triênio 2003/2006 – Prof. Dr. Belarmino César
Guimarães da Costa – Universidade Metodista
de Piracicaba - UNIMEP (Piracicaba – SP);
Profa. Dra. Sonia Virginia Moreira – Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro - UFRJ;
Profa. Dra. Desirée Rabello – Universidade
Federal do Espírito Santo - UFES; Jornalista
Sérgio Gomes, Diretor da ONG Oboré Co-
municações e Artes – SP; Editor Antonio
Costella, Diretor da Editora Mantiqueira –
Campos do Jordão – SP.

Equipe Executiva: Integrada por docen-
tes/pesquisadores/funcionários pertencentes
ao quadro permanente da instituição-sede:
Diretor Titular: Prof. Dr. José Marques de
Melo; Diretora Suplente – Profa. Dra. Maria
Cristina Gobbi, Assistente Acadêmica:
Damiana Rosa de Oliveira; Estagiárias: Keila
Baraçal e Larissa Didone.

Fortalecimento acadêmico

Tem merecido nossa atenção o conheci-
mento produzido pela Escola Latino-Ameri-
cana de Ciências da Comunicação -
ELACOM. Neste sentido a Cátedra Unesco/
Umesp através das diversas atividades que

realiza e das publicações que disponibiliza
tem propiciado à disseminação dessa produ-
ção nas universidades brasileiras, estimulan-
do a experimentação de novos modelos
comunicacionais sintonizados com as deman-
das da sociedade contemporânea.

Do mesmo modo espera formar recursos
humanos e realizar pesquisas para atender às
carências pedagógicas da rede nacional de
faculdades de comunicação, sensibilizando ao
mesmo tempo os dirigentes/profissionais da
indústria midiática para o fortalecimento da
cidadania.

Demonstrando capacidade de mobilização
acadêmica a Cátedra Unesco/Umesp vem for-
talecendo os eixos do ensino, da pesquisa e da
extensão através das diversas atividades que
realiza. Ancorada no Grupo Comunicacional de
São Bernardo, cuja abrangência extrapola o
território universitário em que se enraíza his-
toricamente. Buscando ampliar esse campo de
atuação foram estabelecidas diversas parcerias
com outras universidades, prefeituras municipais,
empresas públicas e privadas, sociedades cien-
tíficas, organizações não-governamentais e pes-
quisadores independentes.

A demonstração de nossa capacidade de
realização acadêmica está bem explícita neste
artigo, quer pela variedade de atividades ou
pelas parcerias e publicações realizadas.

Abaixo disponibilizamos uma breve des-
crição das principais atividades realizadas.

Atividades Ensino
Seminários Nacionais

Dentre as atividades realizadas destaca-
mos os seminários – Unescom - Seminário
de Divulgação das Pesquisas do Grupo
Comunicacional de São Bernardo - que
aconteceram mensalmente, durante o perío-
do letivo, no campus da Umesp. Dedicado
aos alunos de mestrado, doutorado e
graduandos, as atividades contribuem para a
integração entre Graduação e Pós-Graduação,
visando estimular a iniciação, a pesquisa
científica e o conhecimento das linhas de
pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Umesp.

Os temas escolhidos nos diversos encon-
tros buscaram estreitar os laços entre pesqui-
sa e atualidades, permitindo a graduandos e
pós-graduandos desenvolverem o saber
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midiático de forma participativa, em uma troca
constante de conhecimentos e experiências.
Deste modo a Cátedra Unesco contribui para
a excelência na formação dos estudantes.

Seminários, cursos, reuniões e workshops
internacionais

Com o objetivo de permitir o contato dos
alunos da Pós-graduação e da Graduação em
Comunicação Social com outras culturas, a
Cátedra Unesco/Umesp abre um espaço para
receber pesquisadores de outros países. Essas
atividades possibilitam uma maior integra-
ção entre estudantes brasileiros e de outros
países, permitindo o conhecimento das pes-
quisas que estão sendo desenvolvidas nos
vários continentes. Também oferece oportu-

nidades para a participação dos alunos em
eventos internacionais, realizados e/ou apoi-
ados pela Cátedra Unesco/Umesp.

Regiocom – Curso Internacional de Comu-
nicação para o Desenvolvimento Regional

Cursos anuais de aperfeiçoamento para
docentes, pesquisadores e profissionais, ca-
pacitando-os para a implementação de po-
líticas democráticas de comunicação. Esse
encontro, realizado anualmente, também
busca estimular a presença de professores-
visitantes, oriundos de outros países/regiões,
incrementando o intercâmbio cultural como
forma de coexistência pluralista, de solida-
riedade humana e de fortalecimento da paz.
Os encontros já realizados foram:
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Parceria com a Revista Imprensa

O espaço aberto pela revista Imprensa à
pesquisa, fruto do empenho do professor José
Marques de Melo, tem facilitado o intercâm-
bio e diminuído a distância entre a teoria e
a prática.

Atividades de pesquisa

Essas atividades objetivam promover es-
tudos destinados a diagnosticar o estágio atual
de desenvolvimento da indústria da comu-
nicação e detectar o grau de sintonia par-
tilhado em relação às demandas coletivas.
Entre as pesquisas realizadas, destacamos:
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Atividades de Extensão

As atividades de extensão têm por
objetivos disponibilizar, integrar e realizar

atividades diversas tendo como parceiros
outras instituições, de ensino e pesquisa,
organismos públicos e privados e pesquisa-
dores associados.
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Eventos Nacionais e Internacionais

COMSAÚDE: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE

COMUNICAÇÃO E SAÚDE – SÃO OBJETIVOS DESSA

INICIATIVA  PROPICIAR A DISCUSSÃO E O APROVEI-

TAMENTO DOS RECURSOS DA COMUNICAÇÃO SO-
CIAL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, BEM COMO

REVELAR PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

QUE JÁ CONSEGUIRAM RESULTADOS EFETIVOS NO

CAMPO.

onA acitámeT

edúasmoCI-8991 acilbúpedúasedsacitílopeoãçacinumoC

edúasmoCII-9991 acilbúpedúaseairátinumocoãçacinumoC

edúasmoCIII-0002 edúaSadoãçomorPanoãçacinumoCadaicnâtropmiA

edúasmoCVI–1002 ailímaFadedúaSaarapoãçacinumoC

edúasmoCV–2002
seõçasàacitáidimedadisolucirepad:ohlabartedsetnedicaeaidíM

savitneverp

edúasmoCIV–3002 oãçacideM,oãçaideM,aidíM

edúasmoCIIV–4002 edadiseboàemofad:oãçatnemilaeaidíM
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b) Folkcom: Conferência Brasileira de
FolkComunicação - tem por objetivos per-
mitir a analise e a interação entre as culturas
regionais e a cultura global, a partir da

mediação exercida pela indústria cultural. O
estudo contempla fenômenos singulares do
calendário folclórico brasileiro: Natal, festas
juninas e carnaval.

onA acitámeT

mockloFI-8991 acifítneicanilpicsid:oãçacinumockloF

mockloFII-9991 arielisarbarutluceoãçacinumockloF

mockloFIII-0002 omsiruteerolclof,oãçacinumocedsoieM

mockloFVI–1002 sianoicacinumocsossecorpomocseralupopsatsefsA

mockloFIV–2002 ovopodasnerpmiA

mockloFIIV–3002 sacitáidimsairtsúdnisaleperolcloFodoãsufid:aidímkloF

mockloFIIIV–4002 sodíulcxesodarutlucanoãçacinumoca:acitíloPoãçacinumockloF

c) Celacom: Colóquio Internacional so-
bre a Escola Latino-Americana de Comu-
nicação - realizados anualmente no Campus
da Umesp, são espaços de reflexão e debate
entre a personalidade em estudada, outros
pesquisadores e estudantes em nível de

graduação e pós-graduação. Além da pro-
moção do evento, a Cátedra Unesco/Umesp
se propõe a fazer um levantamento das
obras para incorporar ao acervo bibliográ-
fico, bem como publicar os resultados da
reflexão.

onA acitámeT

mocaleCI-7991 nártleBorimaRsiuLedlanoicacinumocairótejartA

mocaleCII-8991
-nítraMsúseJedlautceletniosrucrepo-seõçaidem,arutluc,oãçacinumoC

orebraB

mocaleCIII-9991
,LAPSEIC:onacirema-onitaLlanoicacinumoCotnemasnePodesenêG

)sarienoipseõçiutitsnisadomsinogatorpo(OCNINI,MROFNICI

mocaleCVI-0002
:onaciremA-onitaLlanoicacinumoCotnemasnePoasarielisarbseõçiubirtnoC

illerapaCoigréSeérdoSzinuM,iratangiPoicéD

mocaleCV–1002
-onitaLsianoicacinumocsaiédisadsezirtam:omsinaitsirCeomsixraM

sanaciremA

mocaleCIV–2002 sonacirema-onitalsianoicacinumocsodutsesonrehlumadoãçapicitrapA

mocaleCIIV–3002 anaciremA-onitaLoãçacinumoCansotiefeeotcapmi:ocitírCotnemasneP

mocaleCIIIV–4002 sonacirema-onitalsetropa:otnemicehnoCodedadeicoS
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Publicações Unesco/Umesp

a) Série UNESCO/UMESP
Identidades culturais latino-americanas em

tempo de comunicação global - José Mar-
ques de Melo, (org.), 1996.

Identidade da imprensa brasileira no final
do século: das estratégias comunicacionais
aos enraizamentos culturais - José Marques
de Melo e Adolpho Queiroz, (orgs.), 1998.

De Belém a Bagé: imagens midiáticas do
Natal brasileiro - José Marques de Melo e
Waldemar Kunsch, (orgs.), 1998.

Televisão na América Latina – 7 estudos
– Sandra Reimão, (org.), 2000.

Mídia em Debate – José Marques de
Melo, Maria Cristina Gobbi, Conceição
Sanches e Gilson J. Parisoto, (org.) 2002.

b) Série Anais da Escola Latino-Ameri-
cana de Comunicação

A trajetória comunicacional de Luis
Ramiro Beltrán - José Marques de Melo e
Juçara Brittes, (orgs.), 1998.

Comunicação, cultura, mediações - o
percurso intelectual de Jesús Martín-Barbero
- José Marques de Melo e Paulo da Rocha
Dias, (orgs.), 1999.

Gênese do Pensamento Comunicacional
Latino-americano: CIESPAL, ICINFORM,
ININCO (o protagonismo das instituições pi-
oneiras) - José Marques de Melo e Maria
Cristina Gobbi, (orgs.), 2000.

Contribuições brasileiras ao Pensamento
Comunicacional Latino-Americano: Décio
Pignatari, Muniz Sodré e Sérgio Capparelli
– José Marques de Melo, Maria Cristina
Gobbi e Marli dos Santos, (org.), 2001.

Matrizes Comunicacionais Latino-Ame-
ricanas. Marxismo e Cristianismo – José
Marques de Melo, Maria Cristina Gobbi e
Waldemar Luiz Kunsch, (org.), 2002.

Comunicação Latino-America: o
protagonismo feminino - José Marques de
Melo, Maria Cristina Gobbi e Sergio Bar-
bosa (org.), 2003.

Pensamento Comunicacional Latino-
Americano: da Pesquisa-Denúncia ao
Pragmatismo Utópico - José Marques de Melo
e Maria Cristina Gobbi (org.), 2003.

c) Periódicos: Anuário UNESCO/UMESP
de Comunicação Regional, dos anos: 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

d) CDRoms: 1) FOLKCOM - Memória das
Conferência Brasileira de Folkcomunicação:
1998, 1999, 2000, 2001, 2003; 2)  CELACOM
– Memória dos Colóquios Internacionais sobre
a Escola Latino-Americana de Comunicação:
2001, 2002, 2003, 2004 e 3) COMSAÚDE –
Memória das Conferências Brasileiras de
Comunicação e Saúde; 4) PCLA - Pensamento
Comunicacional Latino-Americano – revista
digital, volume 1, ano I, 2000.

e) Série Anais da Conferência Brasileira
de Comunicação e Saúde: Mídia e Saúde,
organizado pelos professores José Marques
de Melo, Isaac Epstein, Conceição Sanches
e Sergio Barbosa, 2001.

9. Outras publicações - ativas

a) Jornal Brasileiro de Ciências da
Comunicação – JBCC: Boletim semanal, que
contém informações da área de Comunica-
ção Social. Tem se destacado como um canal
de comunicação entre diversos organismos
e pesquisadores da área. Sua abrangência é
nacional e internacional, cobrindo hoje pes-
quisadores dos 5 continentes. Atualmente, é
veiculado para aproximadamente 18 mil e-
mails. Todas as edições estão disponíveis na
home-page: www.metodista.br/unesco .

b) Midi@Fórum on line: fórum de dis-
cussão sobre assuntos disponibilizados na
média. Está disponível na home-page:
www.metodista.br/unesco .

c) Enciclopédia do Pensamento
Comunicacional na América Latina: Publicação
on-line que faz um levantamento sobre a obra
de pesquisadores no campo da Comunicação e
seus colaboradores, pessoas que tem ou tiveram
relevância para a construção do pensamento em
Comunicação na América Latina. Pode ser
consultada em “publicações”, na página:
www.metodista.br/unesco. Outras informações
pelo e-mail: mcgobbi.unesco@metodista.br

d) São Bern@ardo.com.br - Revista
Acadêmica do Grupo Comunicacional de São
Bernardo. Veículo acadêmico, destinado a
estimular o diálogo intergeracional, dissemi-
nando e divulgando estudos e reflexões de
autoria dos pesquisadores formados pelo
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Programa de Pós-Graduação em Comunica-
ção Social da Universidade Metodista de São
Paulo. Formato: publicação semestral, aberta
a inserções mensais, contendo cinco seções:
a) Artigos – textos originais, revisados pelos
membros do conselho editorial; b) Comuni-
cações – textos previamente apresentados em
reuniões científicas e selecionados pelos
membros do conselho consultivo; c) Repro-
duções – textos previamente publicados em
anais, livros ou periódicos; d) Diálogos
protagonizados pelos integrantes do Grupo
Comunicacional de São Bernardo - GCSB -
ou focalizando seu pensamento e ação  e
e) Resenhas: Textos analíticos sobre livros,
periódicos, eventos e similares que tenham
contado com participação de membros do

Grupo Comunicacional de São Bernardo –
GCSB.

e) Home Page da Cátedra Unesco/Umesp:
Além de manter atualizado o espaço
disponibilizado pela rede Orbicom, a Cáte-
dra brasileira divulgar sua história, projetos,
eventos, produções e notícias em uma home
page criada dentro do domínio da UMESP
no endereço www.metodista.br/unesco.

_______________________________
1 Material faz parte integrante do Relatório

Unesco/Umesp de Comunicação, referente ao ano
de 2003, elaborado pela professora Dra. Maria
Cristina Gobbi.

2 Universidade Metodista de São Paulo.


