
S
ó por ter sido res
ponsável pela aber
tura e estruturação 
do curso de jornalis
mo da ECA-USP, um 

dos mais reconhecidos do 
mundo, José Marques de Melo 
já teria seu nome eternizado na 
história do estudo brasileiro de 
mídia. Para ele, porém, não bas
tava. E assim partiram dele tam
bém contribuições que revolu
cionaram o fazer jornalístico em 
tradicionais faculdades, como 
Cásper Libero, Metodista e 
Faculdades Integradas Alcântara 
Machado (Fiam).

Atual dirigente no Brasil da Cátedra de 
Comunicação da Unesco, o alagoano de riso fácil 
tem dedicado sua vida ao incentivo à pesquisa 
acadêmica. A Intercom — Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 
maior entidade latino-americana dedicada ã 
temática — também figura entre seus feitos. 
Tendo a humildade como alicerce, Marques de 
Melo diz jamais ter imaginado chegar tão longe. 
Para ele, todos os louros devem ser dados à sua 
obstinação. Sérgio Mattos, ex-aluno, amigo de 
longa data e biógrafo de “O Guerreiro Midiático”, 
discorda. “Ele é um predestinado. Soube apro
veitar todas as oportunidades que apareceram, 
pois estava sempre pronto.”

Nascido no agreste de Alagoas em 1943, suas 
primeiras recordações da infância remetem à 
presença de jornais vindos da capital espalhados 
pela sala e do rádio a bateria do pai. “Era uma 
questão de curiosidade do meu pai ter esse 
interesse todo pela notícia. Ele não tinha forma

ção nenhuma, era um homem 
prático.” Curiosamente, foi 
também na pacata Palmeira 
dos índios, onde nasceu, que 
um dos mais célebres gover
nantes fez história na literatu
ra. Graciliano Ramos foi pre
feito do município.

Vindo de uma família “extre
mamente complicada”, Marques 
de Melo foi criado em meio a 
muitos livros, mas era minoria 
na região. “Ser letrado no sertão 
naquela época era uma grande 
coisa. A maioria era analfabe
ta.” De tantas horas passadas na 

biblioteca, o menino tomou gosto pela escrita. 
Logo aos 10 anos ganhou seu primeiro concurso 
por um texto na terceira série, e, dali em diante, 
não parou mais. “Ainda não sabia o que seria 
quando crescesse, mas minhas professoras diziam 
que tinha muito pendor para a escrita.”

Ao terminar o curso científico, como é chamado 
o Ensino Médio hoje, Marques de Melo já não tinha 
dúvidas do que seria. O pai, no entanto, foi contra 
o curso de jornalismo. Avisou que não pagaria 
pelos estudos do filho no Sudeste, única região com 
a faculdade. “Quando fui fazer vestibular, a família 
toda tinha a expectativa de eu ser um engenheiro, 
mas, evidentemente, não tinha afinidade com as 
ciências exatas. Já era jornalista”, lembra.

Desde os 15 anos, logo que chegou à capital 
Maceió, Marques de Melo teve seu primeiro con
tato profissional com o jornalismo e não desisti
ria assim tão fácil. No Jornal de Alagoas, perten
cente aos Diários Associados, teve as primeiras 
aulas, muito antes da faculdade. “O jornalista 
Carvalho Veras, editor do jornal, foi um grande
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professor. Ele era mestre em pegar a matéria e 
riscar toda com caneta vermelha. ‘Tá tudo errado, 
volta lá e escreve de novo’, ele dizia.”

Ainda que contrariado, o jovem decidiu ouvir 
o pai. Pelo menos por um tempo, desistiria do 
jornalismo. “Ele dizia que eu era louco, que eu 
queria arrumar encrenca, que a profissão era 
muito problemática. Como não havia o curso no 
Nordeste, meu pai me orientou a fazer direito.” 
Depois de dedicar horas a fio aos estudos, ele 
estava muito pouco ansioso quando saiu o resul
tado do vestibular. O que chamou mesmo a 
atenção foi uma notinha no rodapé do jornal. O 
texto anunciava a abertura do curso de jornalis
mo na Universidade Católica de Pernambuco.

Mais do que depressa foi saber dos detalhes 
para se inscrever no curso. Encontraria uma 
maneira de pagar a faculdade privada. Passou. Fez 
a matrícula sem avisar o pai. Para não desperdiçar 
a oportunidade, também cursaria direito, na 
Universidade Federal de Pernambuco. A rotina do 
universitário começava às 6h e só terminava por 
volta das 23I1. Sempre muito aplicado, passou em 
um concurso público na Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que 
garantiu o custeio da faculdade de jornalismo.

ATUAÇÃO POLÍTICA
Marques de Melo é daquelas figuras raras que 

conseguem transformar até mesmo termos pejo
rativos, como “subversivo” e “agitador”, em elo
gios. Era o ano de 1966 quando dava aulas na 
faculdade Cásper Libero, em São Paulo (SP). Foi o 
primeiro professor de teoria da comunicação da 
faculdade. Numa época em que a ditadura militar 
coibia o menor dos atos contra o regime, o profes
sor de ideias avançadas para sua época sofreu 
repressões. Acabou demitido em três ocasiões.

Em uma delas, deu uma aula sobre erotismo na 
propaganda e pediu aos alunos que fizessem uma

apostila com as pesquisas realizadas. Pouco tempo 
depois foi acusado de disseminar pornografia. 
Nem por isso abandonou seu modo de ensinar. 
“Sou muito coerente com meus pontos de vista. 
Resolvi ensinar uma disciplina em que os alunos 
vissem que havia alguma utilidade. Então, comecei 
a incentivar pesquisas sobre telenovela, histórias 
em quadrinhos, entre outros temas. Diziam que eu 
estava mexendo no lixo cultural da sociedade.”

Dois anos depois do incidente, já na USP, situa
ção semelhante causou um transtorno para o pro
fessor. À época, a imprensa noticiava o assassinato 
do estudante Edson Luís de Lima Souto durante 
protestos contra a ditadura no restaurante 
Calabouço, no Rio de Janeiro (RJ). Marques de Melo 
ensinava técnicas do lead aos seus alunos quando 
pediu como exercício que identificassem o estilo do 
lead nas matérias sobre o caso em diversos jornais. 
Todo o material foi compilado em uma apostila que 
serviu mais tarde como referência de ensino em 
cursos de jornalismo em diversos países.

Passados quatro anos, a apostila foi descober
ta pelo governo, e o professor foi acusado de 
denegrir a imagem do Brasil no exterior. “Fui 
processado pelo decreto 477 e fiquei cinco anos 
fora da USP”, lamenta.

GUEVARA ÀS ESCURAS
“Fiz parte da turma que fez a primeira ocupa

ção de faculdade no Brasil”, confidencia Marques 
de Melo. Sempre engajado com temas relaciona
dos a melhorias no ambiente escolar, o então 
universitário conta que o protesto ocorreu por 
causa de uma atitude arbitrária do reitor da 
federal de Pernambuco.

“Fizemos uma conferência com Célia Guevara, 
mãe de Che Guevara, mas o diretor proibiu, dizen
do que estávamos fazendo difusão de ideias comu
nistas no campus.” Os jovens, cheios de energia e 
engajamento político, não deixaram barato. Fizeram
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a conferência mesmo assim. Nem quando a ener
gia da faculdade foi cortada eles desistiram. “Fomos 
ao supermercado comprar velas e fizemos a confe
rência. Só que a moçada ficou tão alvoroçada, que 
resolveu ocupar a faculdade.”

O protesto durou quase 30 dias e serviu como 
embrião para os movimentos estudantis. Para 
dialogar com o grupo, foi enviado a Recife o gene
ral Artur da Costa e Silva, que depois veio a ser 
presidente da República. “Nós desocupamos a 
faculdade crentes de que nossas reinvindicações 
seriam atendidas, mas não foram. Até hoje a 
moçada faz protestos pelas mesmas coisas.”

Foi durante esse período também que o profes
sor se envolveu com o governo de Miguel Arrais, 
primeiro governo socialista do País. Com o golpe 
de 1964, foi preso, o que acabou atrasando sua 
formação universitária. A época, conheceu Maria 
Silvia, com quem é casado há quase 50 anos.

ESTREIA NA ACADEMIA
Marques de Melo mal havia concluído a faculdade 

de jornalismo quando um de seus professores favo
ritos, Luiz Beltrão, o chamou para substituí-lo. “Foi 
um choque, porque eu tinha acabado de sair dali e 
de repente assumi a cadeira de professor”, lembra. 
Na época, o jornalista teve como alunos nomes de 
peso, como Gaudêncio Torquato, colega que de lá 
para cá sempre o acompanhou na carreira acadêmi
ca, no doutorado e também na livre-docência. 
“Terminei a faculdade em 1966, mesmo ano em que 
ganhei o Prêmio Esso Nacional de Jornalismo. No 
ano seguinte, fui convidado para trabalhar na Folha 
de S.Paulo, quando reencontrei o Zé Marques e ele 
me convidou para dar aulas na Cásper Libero.”

Era o dia 15 de junho de 1966 quando o então 
governador de São Paulo, Laudo Natel, e o então 
reitor da USP, Gama e Silva, por meio de decreto, 
criaram a ECA. José Marques, que completava 23 
anos naquele dia, não poderia ganhar nada melhor

como presente. Após prestar concurso, foi nome
ado professor fundador do curso de jornalismo. 
“Dei início ao meu doutorado e logo em seguida 
assumi também o cargo de diretor do departa
mento de jornalismo. Muito moço, fui chefe de 
colegas mais velhos que eu. Não foi fácil.”

Assim que chegou à instituição já propôs uma 
série de mudanças. Defensor do modelo de ensi
no que equilibra a teoria e a prática, tem pavor 
do termo “grade curricular”. A saída foi estabe
lecer uma estrutura flexível que pudesse ser 
revista periodicamente. “Quando fui nomeado 
diretor do departamento de jornalismo, já exis
tia essa prisão para os alunos. Então, procurei o 
diretor da ECA e disse que não trabalharia com 
a grade curricular, que seria um xilindró muito 
complicado.” O modelo deu certo e foi dissemi
nado em diversas faculdades Brasil afora.

Suas contribuições acadêmicas não param por 
aí. Em 1967, o professor foi responsável pela cria
ção do Centro de Pesquisas da Comunicação 
Social da Cásper Libero. Mais uma vez, o colega 
Torquato o acompanhou no desafio. “Marques 
abriu-me as portas do magistério. Iniciamos uma 
trajetória a partir daí que dura até hoje. Ele é um 
grande mestre e incentivador da pesquisa em 
comunicação no Brasil”, ressalta.

A parceria dos colegas se repetiu na implanta
ção do curso de jornalismo da Fiam, onde Marques 
convidou o amigo para dar aulas, e também na 
Metodista. A instituição foi a única a recebê-lo 
no período em que foi cassado na USP. Entre 
1968 e 1979, tentou lecionar em cinco faculdades 
privadas, sem sucesso. “Era convidado, mas no 
dia seguinte eu chegava lá e diziam: ‘Desculpe, o 
segundo exército esteve aqui e disse que o senhor 
era subversivo e altamente perigoso’.” O profes
sor estava prestes a se mudar para o exterior com 
a mulher e os dois filhos, Marcelo e Silvana, 
quando foi chamado pela Metodista.
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HONRARIAS
Entre todas as contribuições dadas ao jornalis

mo, as novas diretrizes curriculares apresentadas 
ao Ministério da Educação talvez sejam as mais 
significativas. O convite para elaborar uma estru
tura que servisse de modelo para as faculdades de 
todo o Brasil partiu do então ministro da educa
ção, Fernando Haddad, em 2009.

Quando chamado ao gabinete do governante, 
Marques explicou que só aceitaria a proposta se 
tivesse autonomia. “Pensei em fazer um pot- 
pourri de uma estrutura curricular que atendesse 
às necessidades da época.” Ao final de seis meses, 
o mais que pontual professor entregou o projeto 
a Haddad. “A exigência de que tudo seja realizado 
dentro dos prazos é algo que lhe é peculiar. Ele é 
um excelente cobrador das tarefas que atribui 
mesmo aos amigos, aos orientandos e aos alu
nos”, confidencia Sergio Mattos, seu biógrafo. 
Passados mais dois anos sendo avaliada pelo 
Conselho Nacional de Educação, finalmente a 
entidade acolheu a proposta. Atualmente, ela está 
em fase de homologação, mas a maioria das facul
dades já está implantando a estrutura.

Colecionador infinito de títulos e honrarias, 
Marques de Melo recebeu recentemente um 
grande presente. A fim de reunir toda a produção 
científica do acadêmico, a Intercom lançou um 
inventário em três volumes com resenhas de ex- 
alunos. No último dia 13 de junho, aniversário do 
professor, a entidade realizou uma festa surpresa 
no centro cultural que leva seu nome.

Reconhecimento maior, só mesmo a certeza de 
ter sido um bom exemplo, principalmente para os 
filhos. Marcelo Marques de Melo conta que teve 
uma influência forte do pai. Como resultado, 
escolheu também a comunicação como carreira. 
Hoje é coordenador do curso de Rádio e TV da 
Metodista. “Meu pai sempre me deu liberdade 
para escolher. Me apoiou no que eu quisesse 
fazer. Nunca impôs ou direcionou. Mas foi natu
ral. Muitos dos grandes nomes da comunicação 
foram as pessoas com quem convivi na infância. 
Eles frequentavam a minha casa. De certa forma 
eu já estava inserido nesse meio desde criança.”

Em sua poltrona predileta, o professor olha 
para o passado com orgulho de sua trajetória. 
Diz não sentir rancor da época em que foi cassa
do e das vezes em que foi demitido por seus 
posicionamentos. “São conflitos políticos que 
quem não quer ter fica lá obedecendo ordens. 
Sempre fui indomável.” D
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 292, p.60-64, ago. 2013.




