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Editorial
Cilene Victor
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Cilene Victor

Nos últimos anos, as mudanças na produção e disseminação de conhecimento
e informação deram origem a uma série de conceitos, teorias e aforismos, muitos dos
quais voltados para as possibilidades alcançadas pelos avanços tecnológicos no campo
das ciências da informação.
Não há como negar os aspectos positivos da inovação tecnológica que possibilitou
a redução da distância entre pessoas, grupos e sociedades, mas também não podemos
subestimar os impactos negativos ou, minimamente, pouco conhecidos de uma comunicação que se dá, majoritariamente pela internet – a cada dia, potencializada por novas
formas de acesso, como os dispositivos móveis.
A entrevista desta edição, conduzida com maestria por Carlos Costa, François
Chapel e José Geraldo Oliveira, apresenta um Dominique Wolton ainda mais crítico
em relação às novas tecnologias, responsáveis por fomentar a ideia equivocada de que
comunicação e disseminação de informações são sinônimas.
Dono de uma história de vida culturalmente intensa, como um estrangeiro em sua
própria terra, Wolton brinda-nos com o seu encantamento e interesse pela diversidade
cultural, contando, em tom de conversa entre amigos, a relação entre o pensador francês, fundador e diretor do Instituto das Ciências da Comunicação do Centro Nacional
da Pesquisa Científica, e a criança nascida em Camarões, que mais tarde migraria para
a Costa do Marfim até chegar, aos nove anos, a viver na França.
Entusiasta do bom jornalismo, Wolton defende que a formação do jornalista deva
ser sólida, “com ênfase em estudos gerais, história, política, cultura, antropologia, sociologia e teorias da comunicação”, amparada pelo pensamento crítico, atenta às mudanças
econômicas que interferem no fazer jornalismo e capaz de levar o jornalista a “sair, ver
o mundo, ou seja, [descobrir] qual é o problema político que se impõe para os meios de
comunicação no mundo atual”.
O primeiro artigo desta edição, assinado por Celso Figueiredo Neto e Maria de
Lourdes Bacha, aborda uma temática espinhosa, a do brasileiro inicialmente extasiado
pelo consumo e agora aterrorizado pelas dívidas.
Por meio de método de pesquisa quantitativa, os autores trabalharam com uma
amostra de 420 indivíduos, dos quais 20% corresponderam ao cluster “gente que rala”,
objeto central do artigo. Entre alguns resultados, constatou-se que para esse cluster a
aquisição de bens, mais do que conforto, representa a reconstrução de identidade social,
no entanto, como pode ser conferido na pesquisa, com um custo muito alto.
Luciano Barros Maluly e Suely Maciel assinam o artigo Painel sobre o ensino do
radiojornalismo no Brasil, no qual apresentam a adoção de metodologias e práticas pedagógicas de um grupo de docentes de universidades públicas e privadas no Brasil, especialmente do Sudeste, para o ensino do rádio e radiojornalismo.
Diante das mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas e acentuadas, que impactam diretamente na atividade profissional, os autores reconhecem a importância do
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conhecimento teórico para nortear um cenário de incertezas: “..., a preocupação premente é consolidar o conhecimento teórico da área e auxiliar na construção de novos
parâmetros e processos, sem desconsiderar, porém, a tradição e a história do meio e seu
papel fundamental no desenvolvimento do jornalismo ágil, cidadão e voltado para os
interesses mais amplos da sociedade”.
Em Comunicação democrática, uma utopia real, João Alexandre Peschanski e Renato Moraes apresentam um diagnóstico da comunicação profissional, apontando as
principais limitações do atual modelo de comunicação, especificamente aquelas relacionadas à capacidade de atuar como jornalista e à potencialidade do caráter democratizador da profissão.
Os autores defendem uma proposta de comunicação contemplada na distribuição
igualitária e participativa dos subsídios públicos e apontam um caminho muito além
do plano teórico: “Parte de uma alternativa democrática ao mundo como ele é, a democratização efetiva da mídia tem de ser vista como um rearranjo institucional, cujos
mecanismos podem ser pensados, simulados e discutidos ao mesmo tempo em que se
luta, no princípio, por sua realização”.
No quarto artigo desta edição, Mauro Araujo de Sousa percorre o perspectivismo nietzschiano aplicado no ensino tecnológico, defendendo a importância de uma
formação integral dos estudantes do ensino técnico e tecnológico, o que contempla o
papel da filosofia.
Nesse trabalho, o autor provoca um debate, mais do que necessário, sobre a distinção entre um tecnicismo pernicioso e a tecnologia e apresenta o perspectivismo de
Nietzsche como o caminho para viabilizar “uma formação mais ampla das pessoas, uma
educação para a abertura de visão, de novas perspectivas, com tudo que essas pessoas se
relacionam e, particularmente, do relacionamento entre pessoas”.
A literatura como forma de comunicação política, utilizada em movimentos sociais como o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), é o objeto central do
artigo de Alexandre Hilsenbeck Filho.
Em Literatura e resistência: a palavra armada zapatista, o autor resgata a ideia da
inquietação quase intrínseca da literatura, sem deixar de problematizar o seu caráter
ambíguo: “A riqueza estética e comunicativa do texto literário está assente num conjunto de significados presentes na dimensão social, da qual a obra literária é produto e,
em dada medida, no processo de desvelar ou esconder estruturas profundas, auxilia a
reproduzir ou combater elementos sistêmicos, sendo também produtora, traduzindo
elementos de permanência, bem como anseios de mudança”.
No último artigo deste número, Silvio Henrique Barbosa busca entender nas imagens simbólicas presentes na narrativa do clássico O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, como o nazismo se apropriou dos símbolos de poder de antigas civilizações.
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O autor, ao fazer uma análise minuciosa daquilo que chamou de “momentos cruciais” na narrativa do documentário, resgata a angústia daqueles que tentam entender
o abismo entre uma Riefenstahl admirada por sua arte e a outra questionada por sua
ética: “...do ponto de vista ético, permanece a indagação de como a busca pela perfeição
técnica pode tê-la levado a deixar de lado questões tão relevantes para a humanidade”.
Para fechar esta edição, o livro de José Paulo Netto Introdução ao estudo do Método de Marx é resenhado por Evandro de Carvalho Lobão.
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