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Diversidade e riqueza
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A realização deste “Ciclo de Conferências sobre os 50 anos das Ciências 
da Comunicação no Brasil: a contribuição de São Paulo”, realizado de 09 de 
agosto a 04 de outubro de 2013, resgatando o pensamento comunicacional bra-
sileiro desde os estudiosos pioneiros até os contemporâneos, foi um marco para 
o fortalecimento do campo das ciências da comunicação. 

A diversidade e a riqueza dos temas das obras exploradas pelos resenhistas 
foram extremamente valiosas para percebermos as significativas contribui-
ções dos cerca de cem autores destacados nesse evento. Trata-se de pesquisa-
dores que, em diferentes momentos dessa história cinquentenária, lançaram 
ideias resultantes de estudos e olhares que, certamente, possibilitaram novos 
aportes e reflexões que enriqueceram o campo das ciências da comunicação. 
E isso não só no Estado de São Paulo, mas ultrapassando fronteiras e atingin-
do novos territórios em nível nacional e internacional.
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A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 
teve a satisfação de participar nesse ciclo de conferências, em parceria com a Inter-
com – Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Fapesp – Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e a Cátedra Unesco-Umesp 
de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Ela não só sediou a segunda 
etapa das sessões (13 de setembro a 04 de outubro de 2013), mas, sobretudo, teve a 
honra de ver envolvidos nessa jornada muitos dos seus professores cujas obras foram 
objeto de estudos apreciativos e críticos por parte de vários expositores.

Registra-se ainda que uma iniciativa desta magnitude e com esse grau de 
significação só foi possível graças à liderança do incansável professor José Mar-
ques de Melo, dos promotores e realizadores, dos coordenadores das sessões e 
dos resenhistas, que, mediante um trabalho coletivo, surpreenderam toda a co-
munidade acadêmico-científica com o inegável sucesso obtido.


