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Poderia nos dizer onde e quando nasceu?

Eu nasci numa cidadezinha do extremo oeste 

do Rio Grande do Norte chamada Luís Gomes, 

em cima de uma serra, a 750 metros de altura, 

na fronteira do Rio Grande do Norte com Para-

íba e Ceará. Nasci em 8 de abril de 1945. Meus 

pais se chamam Gaudêncio Torquato do Rego, 

ele me deu seu nome com o Francisco antes. E 

o nome da minha mãe é Francisca Nunes Tor-

quato. Francisco da minha mãe, Gaudêncio do 

meu pai. 

Viveu na cidade até quando?

Passei lá a infância e parte da adolescência. Aos 

dez anos eu fui para o seminário de padres ho-

landeses em Mossoró, no Rio Grande do Norte, 

era o melhor instituto de ensino da região, que 

incluía Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. 

Era realmente um instituto de excelência, por-

que era dirigido e desenvolvido pelos padres 

holandeses, muito cultos, cada padre falava oito, 

nove, dez línguas, cada um numa especialidade, química, física, engenharia, enfim, os padres eram 

muito hábeis. E lá eu passei, nesse seminário de padres holandeses, dos dez aos 15 anos, passando 

mais um ano depois num seminário em João Pessoa, na Paraíba. Então, eu passei o ginásio todo estu-

dando grego, estudando latim, filosofia, uma formação humanística excelente nesse primeiro estágio 

da minha vida, oportunidade que eu tive de ler muito. Em todas as ocasiões, inclusive nos momentos 

de folga, eu ia para a biblioteca, li quase toda a biblioteca do seminário. E essa formação humanís-
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tica, que eu considero uma das melhores que 

eu já tive, foi mais importante para mim do que 

o próprio curso superior. Com essa bagagem 

humanística hoje faço o que faço, sendo um 

analista político, um consultor político. Eu saí 

para Recife, saí do seminário. Por que eu fui 

para o seminário? Preciso dizer. Porque minha 

mãe achava que eu devia ser padre, era uma família muito grande, meu pai casou duas vezes, a 

primeira esposa dele teve 11 filhos, ele casou com a segunda mulher, minha mãe, prima da primeira, 

teve mais 11. Ele teve 22 filhos e, desses 22, evidentemente, eu fui o primeiro da segunda série de 

família, era o mais velho da Dona Chiquita, minha mãe, então fui escolhido: “Você vai ser padre, já 

que tem três médicos aqui, tem engenheiro ali”. Não deu certo, de forma que eu saí para o Recife, fui 

estudar no Americano Batista, onde fiz os três anos do colegial. Depois do colegial, fiz Jornalismo na 

Pontifícia Universidade Católica, PUC. 

Quando fez a faculdade?

De 1960 até 1964, quando conheci o José Marques de Melo, em Recife, nessa época. Ele era auxi-

liar do Luiz Beltrão, ele até foi meu professor, o José Marques, lá na Católica. Eu comecei a minha 

vida jornalística muito cedo, porque mesmo estudando na Católica eu já frequentava as redações. 

Comecei na sucursal do Jornal do Brasil em Recife, de maneira muito sortuda, porque quando eu 

fui pedir estágio no jornal, fui lá de maneira muito simples, manga de camisa e tal, bem vestido, mas 

de maneira simples, não estava preparado para uma tarefa jornalística, cheguei para pedir estágio, 

muito encabulado. O chefe da sucursal, Paulo Rehder, jornalista experiente do Rio de Janeiro, disse: 

“Garoto, já que você quer fazer jornal, pega esse montão de laudas e vai até a Sudene entrevistar 

os governadores do Nordeste sobre reforma agrária”. Imagine isso em 1964, na época da redentora, 

os anos de chumbo começaram ali, a ditadura começava ali, eu não sabia nem onde era a Sudene. 

“Você descobre onde é, lá na Praça Dantas Barreto”. Subi para a reunião da Sudene, que já havia 

sido iniciada, era uma reunião mensal com todos os governadores do Nordeste mais os conselhei-

ros representantes dos ministérios, enfim, uma mesa circular. Eu cheguei lá, “Você é o quê?”, “Sou 

jornalista do Jornal do Brasil”, “Vai para aquele cercadinho ali, os jornalistas estão lá”. Fiquei no meio 

dos jornalistas, ninguém me conhecia, olhando pra mim de maneira estranha. “Que bicho é esse que 

veio aqui? Chegando aqui agora e tal”. E eu tinha que entrevistar, como é que eu vou entrevistar? 

Os governadores estavam todos sentados em volta da mesa. Eu não tive dúvida, comecei a fazer a 

tarefa que me deram, comecei a escrever perguntando, me ajoelhando ao lado de cada governador, 

“Governador, eu sou do Jornal do Brasil, por favor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor”, 

“Eu passei o ginásio todo estudando 

grego, estudando latim, filosofia, uma 

formação humanística excelente nesse 

primeiro estágio da minha vida, oportu-

nidade que eu tive de ler muito”
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“Qual é a pergunta?”, “O senhor é a favor ou é contra a reforma agrária?”, e assim eu fui correndo 

toda a mesa. No final da reunião ainda faltavam dois governadores, inclusive um do meu estado, 

que era Aluízio Alves, e o outro era o governador de Pernambuco, Paulo Guerra. Peguei os dois no 

corredor, enfim, entrevistei todos os governadores do Nordeste, inclusive o interventor em Fernando 

de Noronha. Todos eles a favor da reforma agrária, engraçado: “Somos a favor da reforma agrária”, a 

favor no que era permitido, assim, pela ditadura. Enfim, voltei para a sucursal. “Você faça um telegra-

ma aí”, fui fazer o telegrama, mostrando que os governadores do Nordeste eram a favor da reforma 

agrária. Depois de algumas tentativas, ele sempre rasgava e não dizia por que estava ruim, eu acer-

tei, agora vai deixar na italcable, 

naquela época não tinha internet, 

não tinha nada, fomos deixar na 

italcable. Passei o telegrama. Isso 

foi numa sexta-feira, a reunião. Sá-

bado, dia seguinte, não tinha nada 

no jornal, fiquei meio frustrado e tal. 

No domingo pela manhã, eu mora-

va na casa do estudante, saí para o 

centro da cidade, para a banca de 

José do Patrocínio, e qual não foi 

minha surpresa em ver que minha 

primeira matéria no jornalismo abriu 

manchete de oito colunas no Jor-

nal do Brasil, que era o jornal mais 

importante da época. Jornal boni-

to, bem diagramado, cuja redação 

era tocada pelo Alberto Dines, que 

mandava para a gente livretos so-

bre técnicas do lead, o Dines foi um 

excelente chefe de redação. E en-

tão minha primeira matéria abriu a 

primeira página do Jornal do Brasil: 

“Nordeste apoia a reforma agrária”. 

Evidentemente eu fui logo aceito 

como estagiário no jornal, entrei no 

jornalismo com o pé direito. Depois, 

mesmo na faculdade, trabalhei na 
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sucursal do Correio da Manhã, em Recife, jornal em que na época trabalhavam Márcio Moreira Alves, 

Hermano Alves e outros grandes jornalistas da época. E depois fui chamado pra trabalhar na Folha 

de S. Paulo. Fiquei na Folha e no Estado e na época me chamaram também para o Jornal do Com-

mercio, de Pernambuco, jornal onde eu consegui o Prêmio Esso Nacional de Jornalismo, em 1966, 

com 21 anos, o maior prêmio do jornalismo brasileiro. Prêmio Esso de Informação Científica, com 

uma série de sete reportagens intitulada “Barriga d’Água, a Doença que Mata na Cura”. Então, eu 

tive essa felicidade de ter esse prêmio em 1966, matéria no Jornal do Brasil, Correio da Manhã, ser 

correspondente do Correio da Manhã em Recife, de forma que diante dessa minha iniciante carreira 

promissora, eu acabei sendo convidado por Calazans Fernandes para vir a São Paulo. Nós fazíamos 

no Nordeste um suplemento especial da Folha pela sucursal, experiência muito bem-sucedida com 

os cadernos no Nordeste. Diante do sucesso que tivemos, o Octavio Frias Oliveira convidou o Cala-

zans para fazer suplemento em São Paulo. E um dia eu chego na sucursal, ele me diz: “Torquato – me 

chamava de Torquato – você quer ir a São Paulo?”, foi um convite. “Tem 72 horas pra você decidir”, 

eu digo: “Não, eu topo na hora”. Eu ganhava bem em Recife, eu trabalhava em três jornais, nessa 

época eu podia trabalhar em três jornais, ganhava bem. Eu decidi então aceitar o convite para vir a 

São Paulo em 1967, chegamos aqui em maio de 1967 pra fazer os suplementos especiais, Calazans 

Fernandes, chefe da sucursal, eu e Manuel Chaparro. Chaparro era na época assessor de imprensa 

da Sudene, quando João Gonçalves de Souza dirigia a Sudene. Chaparro, um excelente jornalista 

que havia feito uma experiência jornalística de primeira qualidade no Rio Grande do Norte com o 

jornal A Ordem, vindo ao Brasil trazido por Dom Eugenio Sales, sendo lá em Portugal pertencendo à 

JOC, Juventude Operária Católica, um jornalista muito ativo. Então, Calazans, Chaparro e eu viemos 

para São Paulo em maio de 1967, um frio danado aqui na cidade, uma cidade muito estranha, muito 

grande e tal, e eu ficava impressionado com o número de orientais que eu via: “Olha aquele ali, olha 

aquele”, nunca vi tanto japonês na vida. E de lá foi que fizemos uma experiência extraordinária, fize-

mos os suplementos especiais de 1967 a início de 1970.

Temos registro de sua passagem pelo Diário de Pernambuco.

Eu cheguei a trabalhar no Diário de Pernambuco, mas de maneira muito rápida, traduzindo telegra-

mas, fui lá algumas vezes na redação. Também trabalhei no Diário de Pernambuco, o jornal mais 

antigo da América Latina.

Isso antes do Jornal do Brasil?

Antes do Jornal do Brasil e antes do Jornal do Commercio. O Jornal do Commercio era um concor-

rente do Diário de Pernambuco, ainda hoje existe o Jornal do Commercio. Mas trabalhei no Diário de 

Pernambuco como estagiário traduzindo telegramas que vinham em espanhol, eu comecei também 
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ali a traquejar, brincar um pouco na máquina, aquelas máquinas antigas, depois é que me aventurei 

no Jornal do Brasil, tinha 19, 20 anos.

De onde veio esse interesse pelo jornalis-

mo?

Aí vem minha infância. Meu pai, um autodida-

ta, fazendeiro, tinha lojas, comerciante, políti-

co, foi prefeito em minha cidade. Então meu 

pai, como autodidata, era um grande leitor de jornal, udenista, acompanhava política 24 horas, ouvia 

rádio, lia jornal, ele lia muitos jornais, inclusive o Jornal do Commercio de Pernambuco, esse em que 

eu trabalhei, muitas antes de eu imaginar que iria trabalhar lá. Chegava o jornal semanalmente, trazi-

do por um jumento, uma carga de jornais lá da cidade de Pau do Ferros, a 40 quilômetros de distân-

cia, aí vinham aqueles jornais acumulados, um montão de jornal. Quando os jornais chegavam para 

nós era um sacrifício, porque nós tínhamos que segurar uma lanterna, uma lamparina, uma daquelas 

lanternas antigas, aquele farol incandescente. Ficávamos segurando, meu pai ficava numa cadeira 

de balanço, as crianças ao lado com esse farol para ele ler o jornal. Vez ou outra, quem caía no sono 

levava uma batida: “Olha, acorda aí”. E foi por osmose, então, a minha vocação jornalística. Por pegar 

no jornal, por sentir o cheiro do jornal, por levantar o farol para o meu pai ler o jornal. Ele lia o jornal, 

depois começava a dormir também, íamos dormir, porque a luz ia ser apagada às oito e meia da noite 

na minha cidade, em Paulo Afonso. Então, a minha entrada no jornalismo se deve a essa experiência 

de lidar fisicamente com o jornal, de segurá-lo para o meu pai ler o jornal, eu nem lia o jornal, meu 

pai era uma espécie de ledor coletivo, ele lia o jornal aos domingos quando chegavam, ele era co-

merciante, ia pra loja, as pessoas ficavam ao redor dele para ele interpretar o que significava aquilo. 

Então, ele era um grande ledor de jornal e passou pra mim essa curiosidade em torno da política, do 

jornalismo e tudo. Foi realmente essa experiência.

O senhor começou a trabalhar junto com a ditadura, não?

Em 1964.

Como isso se refletiu em seu trabalho?

Um medo, medo, muito medo, jornalista era muito visado. Eu sei que nós tínhamos que conviver 

com medo de fazer pergunta, as matérias eram muito censuradas, havia muita censura nos jornais. 

Tem um episódio interessante. Conheci uma figura que na ditadura era ministro do Castello Branco, 

ministro do Interior, o Marechal Cordeiro de Farias. A Coluna Prestes passou por Luís Gomes, Rio 

“E foi por osmose, então, a minha voca-

ção jornalística. Por pegar no jornal, por 

sentir o cheiro do jornal, por levantar o 

farol para o meu pai ler o jornal”
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Grande do Norte, a famosa Coluna Prestes saiu do Nordeste, atravessou o país todinho, foi bater na 

Bolívia, isso na década de 1930. Então, um dos grandes tenentes da Coluna Prestes era o Cordeiro 

de Farias e o meu pai me contava uma história interessante. Quando a Coluna Prestes chegou em 

Luís Gomes, os tenentes se apropriaram de todos aqueles bens, os produtos alimentícios das lojas, 

roupas etc., e o Prestes até deixou um bilhete dizendo que quando a revolução fosse vitoriosa ele 

faria o ressarcimento de todos aqueles produtos confiscados. Meu pai se aproximou do Prestes e 

do Cordeiro de Farias para ouvir o que eles estavam conversando. O Prestes disse assim: “Jovem, 

o que você está querendo ouvir?”, e meu pai saiu devagarinho. Muito bem. Eu tive oportunidade de 

contar esse episódio ao Cordeiro de Farias, já como Marechal Cordeiro de Farias, quando ele era 

ministro do Castello Branco. Por ocasião do desvio de águas do Rio Parnaíba, na fronteira do Piauí 

com Maranhão, eu me desloquei com um grupo de jornalistas em aviões. Fomos para São Luís do 

Maranhão, para Teresina e de lá nós fomos para o interior ver essa quebra da pedra para desviar o rio 

e tal. Estava o Cordeiro de Farias lá. Eu me aproximei com muito medo do Marechal, falei: “Marechal, 

vou lhe contar uma historinha, que aconteceu na Coluna Prestas em Luís Gomes”, “Luís Gomes? No 

extremo oeste? Eu me lembro”. Ele se lembrava e eu contei a história, ele ria muito com a história que 

eu contei para ele. Oportunidade de conhecer uma figura histórica da Coluna Prestes, porque antes 

todos eles eram revolucionários, depois é que a causa passou a ser outra. 

Voltando à cronologia, conte de sua vinda para São Paulo.

Em São Paulo, nós fizemos uma experiência de jornalismo interpretativo das mais intensas e 

interessantes. Nosso primeiro trabalho em São Paulo, o desafio do ano 2000, foi em 1967, um con-

junto de cadernos, cinco cadernos especiais saindo a cada semana. Também foi o momento em que 

a Folha de S. Paulo inaugurava o seu equipamento de offset, em cores. Depois eu fui para o Nordes-

te, fui editar suplementos do Nordeste para a Folha de S. Paulo, cinco cadernos no Nordeste que eu 

editei. Fizemos uma experiência espetacular do ponto de vista jornalístico, editorial e do ponto de 

vista financeiro. Isso até a década de 1970. Quando houve uma briga entre o Frias e o Caldeira, que 

era o outro sócio. Eles brigaram e decidiram fechar os suplementos. Os suplementos começaram 

com aquilo pequeno, o Calazans foi muito arrojado, fez crescer a redação, dali a pouco tinha mais 

de cem pessoas na redação, então, isso amedrontou a própria Folha e por conta dessa confusão, 

dessa querela interna entre eles, nós saímos. Saímos e fomos, como se diz, para o olho da rua. E aí 

o Chaparro teve a brilhante ideia de criar a Proal, Programação e Assessoria Editorial, chamando a 

mim para fazer parte da equipe dele. Eu, ele e o Luiz Carrion para a parte de publicidade. Fizemos 

então essa experiência da Proal de maneira muito interessante, fazíamos jornais de empresas, a 

partir do Ultra Gazeta, que era da Ultragaz, esse jornal era feito pelo Joelmir Betting, que depois 

convidou o Chaparro para ficar no lugar dele. Desenvolvemos ali esse projeto de jornal de empresa, 
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começamos com pouco trabalho, a gen-

te tinha um escritoriozinho no Vale do 

Anhangabaú, o nosso escritório ficava no 

45º andar. Para você ter uma ideia, havia 

tardes em que a gente não tinha nada pra 

fazer, ficava jogando aviãozinho para as 

meninas. Vez ou outra havia um suicídio 

no Vale do Anhangabaú. A Proal come-

çou a crescer e chegou a ter 35 clientes, 

chegamos a fazer 35 jornais de empre-

sa. E a Proal então foi para o Paraíso, na 

Rua Afonso de Freitas, depois para a Rua 

Chuí, depois Praça Vale do Anhangabaú, 

numa casa grande. E a Proal se caracte-

rizou por ser uma escola de jornalismo, 

ela não apenas fazia jornalismo empresa-

rial, mas também discutia jornalismo. Eu 

era professor da Cásper Líbero e da USP, 

entrei na USP em 1969, a convite do José 

Marques fiz concurso lá, sendo que aí eu 

já trabalhava na Cásper Líbero. Então eu 

chamava outros professores, Cremilda 

Medina, enfim, alguns jornalistas lá da 

USP para conversar conosco na Proal so-

bre jornalismo, debater as questões jornalísticas. Foi aí que eu escrevi o primeiro artigo sobre jorna-

lismo empresarial no Brasil. O primeiro caderno, os primeiros estudos sobre jornalismo especializado 

no Brasil foram feitos pela Proal, pelos cadernos Proal. Eu era editor dos cadernos, Chaparro na re-

dação, eu ficava mais na área de estudo da Proal e o Carrion na área comercial. Foi uma experiência 

muito interessante, passaram pela Proal jornalistas importantes, como Carlos Eduardo Lins da Silva, 

que foi secretário de redação da Folha de S. Paulo, e outros jornalistas importantes. Era um grupo 

muito interessante, curioso, animado. Eu fiquei na Proal até 1984, por aí, 1982, quando fui ser diretor 

de comunicação do Grupo Bonfiglioli, que era um grupo grande, tinha duas empresas cabeças do 

grupo, a Cica de um lado e o Banco Auxiliar de outro. Eu passei lá uns quatro anos dirigindo a co-

municação. Foi onde eu implantei um modelo de comunicação que eu considero dos mais arrojados 

para a época, um modelo sistêmico de comunicação.
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Antes de continuarmos, fale um pouco de sua carreira acadêmica.

Em 1968, ainda nos anos duros da ditadura, eu comecei a lecionar, com 23 anos, na Cásper Líbero. 

O professor José Marques queria um núcleo de pesquisa, queria um núcleo de estudos, e aí come-

çamos a ensinar na Cásper Líbero. Em 1969 eu ingressei na USP, por concurso, para lecionar na 

disciplina de Jornalismo Interpretativo, já entrei na Cásper Líbero na disciplina de Jornalismo 

Interpretativo, Jornalismo Comparado, enfim. Fiquei na Cásper Líbero durante mais de 25 anos, fui 

também vice-diretor da faculdade. E na USP, sempre ao lado do José Marques, passei praticamente 

30 anos. E aí eu fiz uma ponte entre a academia e o mercado de trabalho, o mercado de trabalho e 

a academia. Eu nunca deixei de trabalhar no mercado jornalístico, nunca fui só da academia ou do 

mercado de trabalho, sempre fiz essa ponte e essa ponte foi interessante para estabelecer uma co-

nexão entre teoria e prática. A minha tese de doutoramento, Jornalismo Empresarial, ela parte dos 

estudos que eu fiz na Proal. A tese de doutoramento foi feita em 1973. Dez anos depois, em 1983, na 

livre docência, utilizei teoricamente toda uma modelagem, os estudos, os trabalhos que fiz no Grupo 

Bonfiglioli criando esse modelo sistêmico de comunicação, que é um modelo que abrigava o jorna-

lismo empresarial, assessoria de imprensa, as relações públicas, a publicidade institucional, publici-

dade comercial, mercadológica, o campo da editoração, o campo das artes visuais, tudo dentro de 

um mesmo guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva comunicação. Eu parti do modelo do Etzioni, 

Amitai Etzioni, um clássico da administração, em que ele desenvolveu teses mostrando os poderes 

nas organizações complexas, partia do modelo remunerativo, do poder normativo e do poder coer-

citivo. Você se engaja numa organização em da remuneração; da norma, se você não trabalhar você 

sai fora. A religião tem a sua norma, o poder normativo é muito forte nas religiões. Aí eu digo: mas 

está faltando uma coisa aqui. O que está faltando? O poder de expressão. Eu acho que em algumas 

ocasiões a expressão é tão importante quanto a remuneração. Aí eu fiz uma pesquisa em empresas, 

mostrando que algumas pessoas ganhavam menos do que outras mas não queriam sair porque o 

clima interno era muito agradável e esse clima era propiciado pelo endomarketing, pela comunica-

ção interna. Daí eu parti dessa verificação, testei essas hipóteses todas e fiz minha tese de livre do-

cência mostrando o poder expressivo ao lado dos três poderes do Etzioni. Então, não são três pode-

res, são quatro poderes: poder remunerativo, o poder normativo, o poder coercitivo e o poder 

expressivo. Eu fiz essa minha contribuição para sedimentar a comunicação organizacional, a impor-

tância organizacional como fator estratégico das organizações. Aí comecei a escrever sobre isso em 

alguns livros, alguns desses conceitos estão nos Tratado de Comunicação Organizacional e Política 
e Comunicação nas Organizações, além de outro que tenho, chamado Cultura, Poder, Comunica-
ção, Crise e Imagem. É um outro livro. E nesses livros eu traço todas as minhas considerações sobre 

a importância das comunicações nas organizações. Então, praticamente, eu fui o primeiro a escrever 

e a defender tese na área comunicativa especializada no Brasil. José Marques está no jornalismo de 

modo geral, eu fui na área da comunicação especializada, jornalismo organizacional, da comunica-
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ção organizacional no Brasil, a primeira tese da América Latina nessa área. Então, na USP passei a 

chefe do Departamento de Jornalismo algumas vezes, acompanhei a vida jornalística do país, tendo 

também um desempenho como jornalista. Passei quase 25 anos escrevendo no Estado de S. Paulo 

um artigo semanal sobre macro política, uma atividade jornalística. Eu não parei nessa atividade, mas 

antes de chegar no jornalismo, eu queria dizer o seguinte a vocês: como passei para o marketing 

político? Então vou contar outra experiência, em paralelo. Já como professor da USP e da Cásper 

Líbero, eu fui chamado em 1985 para dar uma contribuição ao governo, e aí o Fernando César Mes-

quita, que era assessor de imprensa do presidente José Sarney, começando um ciclo de redemocra-

tização, me chamou para chefiar um grupo de comunicadores no Brasil para dar uma diretriz de co-

municação para o governo Sarney. Nós reunimos um grupo na época mais sólido, mais denso, do 

ponto de vista de ideias, convidando publicitários do calibre do Roberto Duailibi, Mauro Salles; jorna-

listas como Antônio Britto, que foi assessor de imprensa do Tancredo; Mafuz, da MPM. Enfim, jorna-

listas que se reuniam uma vez por mês com publicitários, relações públicas, em Brasília, para discutir. 

Discutimos muita coisa, demos muita sugestão ruim, o movimento estava perdido, eu digo: “Gente, 

comunicação é o como, nós não podemos dizer o que ele quer dizer, está faltando o que comunicar”. 

Mas ali, então, tive uma boa experiência na comunicação governamental, eu mergulhei profunda-

mente no que o governo estava fazendo, está precisando comunicar, e passei a ser uma espécie de 

consultor de comunicação governamental do governo Sarney. Eu fiz um modelo de comunicação no 
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Ministério da Administração, Ministério das Minas e Energia, que era o Aureliano Chaves, Ministério 

da Aeronáutica, saí fazendo consultoria, plano de comunicação para os ministérios. Daí o Fernando 

César Mesquita disse: “Tem a campanha do Tasso Jereissati em 1986, no Ceará, você não quer dar 

uma olhadinha por lá?”, “Vamos lá no Ceará”. Em junho de 1986 eu parti para o Ceará para ver o que 

eu podia fazer pela campanha do Tasso Jereissati. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 24 de ju-

nho, São João. São João no Nordeste é uma festa, é uma coisa barulhenta, festiva e tal. Estava no 

Hotel Esplanada, quando Tasso Jereissati passou por lá para me pegar, junto com o deputado Barros 

Pinto, a gente ia para um desfile de festa junina num clube popular. E chegando lá, eu disse: “Tasso, 

é pra você se apresentar para as pessoas”, o Tasso todo encabulado, a elite cearense, “Eu sou o 

Tasso Jereissati”. As pessoas olhavam para ele assim desconfiadas, ele tinha 2% na área das pesqui-

sas de intenção de voto. Depois ele se atrapalhou todo com aquele desfile e chegou para o Sérgio 

Machado, que é amigo dele, depois foi senador, e disse: “Sérgio, se político for esse negócio de ir 

pra nascimento, casamento, batizado, festa junina, eu estou fora, não quero mais isso daí não”. Toma-

mos lá uns uísques num restaurante muito famoso, comemos lagosta e tal, aí acalmamos o rapaz, eu 

numa maquinazinha elétrica escrevi o planejamento da campanha dele, ele contra os três coronéis, 

Adauto Bezerra, Virgílio Távora e César Cals. Escrevi essa peça, fui a Brasília para fazer o resto, dar 

o briefing para a agência, para criar a campanha. Enfim, ele ganhou por 400 mil votos de maioria. Aí 

eu comecei a escrever sobre marketing político, entrei numa vereda grande e escrevi o primeiro livro 

sobre marketing político, comunicação governamental e comunicação política. Eu ali mostrava quais 

eram os princípios que um candidato deveria cumprir. Daí eu desenvolvi realmente outras peças, 

outros livros de marketing político. Então, com a ligação governamental, passei para o marketing 

político e passei depois para o marketing político permanente. Depois que o candidato se elegeu, eu 

passei a fazer uma orientação, como é que você ia sustentar agora a comunicação do governo no 

seu mandato, se é parlamentar, comunicação e marketing eleitoral permanente. Então, saí do jorna-

lismo empresarial para a comunicação empresarial, para a comunicação política, o lado político, sem 

nunca ter deixado de escrever – 25 anos na segunda página do Estadão, eu saí há pouco tempo 

como colaborador fixo. Mas continuo a escrever, ainda hoje, aos domingos, uma coluna, no blog do 

Noblat em O Globo, sobre política, e mantenho uma coluna há alguns anos chamada Porandubas, 

que em tupi-guarani significa notícias, pequenas notícias. Porandubas sai às quartas-feiras, no site 

Migalhas. São pílulas de política, é uma coluna com 12 minitoques mais ou menos, notinhas, onde, 

por exemplo, eu desvendo todo o roteiro do Sérgio Moro, o que o Sérgio Moro quer fazer no Brasil, 

depois que eu li o Mani Pulite, o estudo que ele fez, as considerações sobre Mani Pulite. Eu pego e 

decomponho, faço uma decomposição, decifração daquelas partes do livro dele, o que está fazendo 

no Brasil a partir do que ele viu na Itália, onde mataram um juiz chamado Giovanni Falcone. Enfim, 

então continuo com o pé no mercado, escrevendo jornalisticamente colunas e artigos, montei uma 

empresa, uma consultoria, GT Marketing e Comunicação, fazendo assessoria política, aconselha-
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mento político e também de assessoria de imprensa para algumas entidades, sindicatos, federações, 

associações. E também para alguns políticos da República, a maioria que está ali, fazendo uma aná-

lise para eles sobre o que vai acontecer, fazendo uma leitura de cenários e assim por diante. Hoje 

sou consultor de comunicação política, sou consultor, escrevo e faço uma leitura dos cenários, além 

de palestras pelo Brasil afora sobre a conjuntura política e social. É basicamente isso que eu tenho 

feito hoje.

Continua dando aulas?

Não. O exercício de professor é muito interessante, eu sem-

pre gostei, mas eu quis me privar desse dia a dia, quis me 

livrar desse dia a dia de obrigações de dar aula. Porque é via-

gem para o Nordeste, viagem para o Sul, como é que você vai 

dar aula? Sou convidado e vou fazer palestra em faculdades, 

debate em aula magna, alguns cursos de graduação, pós-gra-

duação, esses cursos MBA que existem por aí, mas não como 

coisa fixa. Estou aposentado na USP, me aposentei de outras 

faculdades, faço palestras. 

Como se deu sua relação com a Intercom? Participou das primeiras reuniões?

Sim. Das primeiras, não, da primeira reunião. José Marques nos convidou, a Intercom surgiu da ideia 

de José Marques de criar um grupo de estudos de comunicação, estudos interdisciplinares de co-

municação, e era um momento muito difícil da vida brasileira, na época da ditadura. O José Marques 

convidou então um grupo de amigos professores para a primeira reunião na Cásper Líbero, onde 

se fez a ata de criação da entidade, assinamos aquela ata a partir daí e começamos a desenvolver 

atividades. José Marques é um sujeito muito organizado, muito disciplinado, muito cobrador, ele já 

determinava aí os grupos de trabalho, começando a arregimentar pesquisadores. E aí a Intercom foi 

ganhando forma, com a participação de professore e também de alunos nos eventos e, ao longo do 

tempo, nós vimos aí a Intercom se agigantar. A Intercom tem duas fases, a minha fase é mais volta-

da para fazer uma boa relação com o mercado e com as entidades governamentais, para efeito de 

buscar recursos. Eu tive o reconhecimento na sociedade de comunicação a partir do momento em 

que ela se abriu para estudar diversos fenômenos comunicativos, ela nunca ficou só em torno do jor-

nalismo, então ela passou a agregar professores até de outras áreas, criando realmente o laço inter-

disciplinar, da sociologia, da filosofia, da história, da linguística, da antropologia, sempre convidando 

também importante lideranças dos setores dessas disciplinas, não apenas professores renomados 

do Brasil, mas professores renomados do exterior. José Marques teve sempre essa preocupação de 

“Então, saí do jornalismo 

empresarial para a comuni-

cação empresarial, para a 

comunicação política, o lado 

político, sem nunca ter deixa-

do de escrever – 25 anos na 

segunda página do Estadão”
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trazer referências externas para compor as mesas de seminários, dos congressos, dos eventos e 

hoje é um fenômeno, a Intercom mostra o cenário científico brasileiro.

Seu mandato como presidente da Intercom foi de 1985 

a 1987. Sua relação com o governo Sarney ajudou de 

alguma forma na melhoria da estrutura da entidade?

Não, a gente sempre se colocou à disposição para ofere-

cer orientações, estudos, mas nunca houve uma relação 

direta, vamos dizer, de ligação afetiva. A Intercom sempre 

teve uma boa ligação com os órgãos de pesquisa do go-

verno, CNPq, enfim, órgãos nessa área de pesquisa, estudos, uma ligação mais forte com o MEC. 

Com institutos do MEC, mas sempre na perspectiva de aprimoramento da comunicação, sempre 

no sentido de mostrar a evolução dos institutos de comunicação, porque os governos são muito 

defasados em relação aos currículos. Houve uma época em que Intercom interferia bastante nessa 

área curricular, querendo mostrar avanço etc., mas os governos são muito quadrados, a burocracia 

governamental é muito fechada. Contudo, eu sei que a Intercom realmente abriu muito os olhos de 

“A Intercom tem duas fases, a 

minha fase é mais voltada para 

fazer uma boa relação com o 

mercado e com as entidades 

governamentais, para efeito 

de buscar recursos”
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todos os especialistas, dos envolvidos com a burocracia educacional, para essa burocracia ser sen-

sibilizada no sentido de verificar o que estava ocorrendo com o universo comunicativo.

Como é a sua participação na Intercom 

hoje?

Até hoje participo da Intercom, há dias esti-

vemos na Intercom para uma homenagem ao 

nosso querido Roberto Emerson Benjamin e 

à querida Tereza Halliday, foi mais recente 

a homenagem que o Intercom fez à Tereza 

Halliday. Continuo aparecendo nos congressos de Intercom, mas evidentemente numa participação 

mais de pano de fundo, eu faço parte do Conselho Curador da Intercom, para aprovar as contas da 

entidade, examinar, debater as diretrizes da Intercom, os caminhos, o que devemos fazer, quais as 

áreas que devem ser trilhadas, quais os temas que devem ser abordados nos próximos congressos, 

minha participação é nesse sentido mais geral. Mas no dia a dia de enfrentamento da realidade eu 

nem tenho tempo hoje, por conta das minhas atividades profissionais, não tenho tempo de dar uma 

dedicação mais efetiva, mais intensa. Mas sempre isso foi bem compreendido, porque as pessoas 

sabem que eu estou ainda no mercado, então os meus colegas compreendem bem. Não significa 

uma retirada de campo, ao contrário, eu estarei sempre na linha de frente quando convocado.

Como avalia o papel da Intercom na área de comunicação?

A Intercom é reconhecidamente a maior entidade de congregação de professores e pesquisadores no 

país. Agora, a impressão que eu tenho é que ela se agigantou demais e isso talvez não permita que ela, 

como entidade, tenha um foco mais acurado sobre a comunicação, às vezes ela talvez se perde com 

temáticas muito abrangentes, muito gerais. Seria interessante que ela se voltasse para uma contribui-

ção mais efetiva sobre a modelagem nacional hoje na área de comunicação, afinal de contas, que co-

municação nós precisamos hoje no país? Qual é o papel da comunicação pública hoje? Qual é o papel 

da comunicação privada? Os modelos estão aí sendo esgotados, o modelo jornalístico, por exemplo: os 

jornais até hoje não conseguiram, não têm conseguido incorporar as plataformas tecnológicas. Então, 

como é que vai ser essa administração, essa intersecção, essa imbricação de plataformas? As redes 

sociais com jornais impressos, isso está na ordem do dia discutir. Então, a Intercom deveria ter os seus 

núcleos de especialistas para tratar mais diretamente dessas questões e oferecer sua contribuição 

ao mercado de trabalho. Então, eu acho que nós discutimos com muita abrangência coisas que às 

vezes não estão entre as demandas sociais, as demandas profissionais, as demandas coletivas. Eu 

acho que às vezes a Intercom foge a esta pauta.

“Eu sei que a Intercom realmente abriu 

muito os olhos de todos os especialistas, 

dos envolvidos com a burocracia educa-

cional, para essa burocracia ser sensibili-

zada no sentido de verificar o que estava 

ocorrendo com o universo comunicativo”
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Falando menos de hoje e mais do passado, qual a 

importância da entidade?

Quando ela foi criada teve problemas, porque aí a gen-

te precisava de um arsenal mais amplo pra combater 

a guerra da comunicação. Ela começou de uma manei-

ra muito modesta, um estudo aqui, um estudo ali, de-

pendeu muito evidentemente das realizações dos seus 

fundadores, os seus fundadores praticamente no início 

é que deram a massa de ideias, contribuíam para esse 

acervo, esse escopo comunicacional. Talvez hoje seja 

o momento de reintegração e procura de novos focos, 

focos mais centrais, sou muito pragmático com isso. Não se deve discutir o sexo dos anjos, vamos 

discutir as coisas que realmente afetam a vida cotidiana, eu sou muito mais voltado a essa prática 

da contribuição mais efetiva para melhoria da vida social, no aspecto evidentemente que lhe cabe, 

o aspecto comunicacional. 

Como era a relação da Intercom com as universidades?

A Intercom passou muito tempo sob as asas da USP, no sentido de localização, em função da nossa 

presença na USP. José Marques, Gaudêncio Torquato, o Chaparro, enfim, os professores que movi-

mentaram a Intercom no seu início todos eles eram da USP, então isso significou uma relação muito 

próxima com a universidade. Depois é que houve um certo descolamento, à medida que a Intercom 

foi crescendo, foi tendo vida própria e condições de arcar com suas despesas, alugar casa, fazer livro 

e tal, mas ela passou uma época dentro do campus. Depois é que saiu para fazer sua vida própria.

Pensando institucionalmente, a Intercom foi criada durante a ditadura. Em alguma medida ela 

foi uma instância de resistência?

Sempre foi, acho, uma fortaleza de ideias e sempre confrontando, para avançar. E nesse sentido 

funcionou como aríete, como pressão para a mudança. Sim, sem dúvida nenhuma, confirmo o papel 

de resistência da Intercom.

Chegou a acompanhar o processo de descentralização da Intercom, com a criação dos con-

gressos regionais?

Não. Eu tenho muitas atividades e fiquei muito sem tempo de dar expediente, não um expediente 

burocrático, mas uma participação mais efetiva nos eventos da Intercom. Evidentemente que a In-

“Os modelos estão aí sendo es-

gotados, o modelo jornalístico, 

por exemplo: os jornais até hoje 

não conseguiram, não têm con-

seguido incorporar as platafor-

mas tecnológicas. Então, como 

é que vai ser essa administra-

ção, essa intersecção, essa im-

bricação de plataformas?”
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tercom se alargou a ponto de multiplicar os seus braços e pernas, mas sob um comando unificador. 

Aí escapa do controle, porque, quando você alarga muito os espaços, passa a não ter os controles 

suficientes do que se faz. Por exemplo, tenho impressão que o próprio comando Intercom sabe pou-

co do que está ocorrendo em outras regiões do país. Então, talvez fosse o caso de alguém abrir aí 

um processo de coordenação mais efetivo para ajustar os focos. Lembrem-se desta recomendação: 

o foco é se concentrar em objetos mais concretos e que correspondam à demanda da sociedade.

Consegue conciliar a pesquisa com suas atividades profissionais? Continua escrevendo livros?

Estou sempre produzindo. Fiz um trabalho sobre crise recentemente, saiu em seguida o livro Era 
Uma Vez... Mil Vezes, com ensaios e artigos. Então, tenho continuado a produzir do ponto de vista 

não só da temática na área de comunicação, mas também na área política, com a política de um 

modo geral, a sociologia política.

Poderia nos contar a sua experiência com a ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos?

Olha, a ABCOP é uma associação que reúne os profissionais que trabalham com marketing político 

no Brasil. Tem o cabeça dirigindo, o Carlos Manhanelli, ele fez tese de mestrado na Metodista, fui 

até da banca dele, amigo meu, amigo próximo. A associação faz encontros anuais, mas a área de 

marketing político do Brasil nos últimos tempos foi muito deturpada, em função desse pensamento 

enviesado de que marketing político é apenas para grande televisão. Não é isso, marketing político 

é muito mais coisa do que isso. Então, a área foi muito massacrada nos últimos tempos, em função 

disso perdeu um pouco de qualidade. Eu é que estou tentando, e mais alguns, estamos tentando 

mostrar que marketing político é muito mais sério. Então, o assessor deve procurar preservar os ei-

xos do marketing político, a área da pesquisa, a área do discurso, a área da comunicação, a área da 

articulação e a área da mobilização, são os cinco eixos que formam o marketing político.

O senhor trabalhou em outros planos de comunica-

ção, além do governo Sarney?

Trabalhei em muitos, fiz plano de comunicação para em-

presas privadas, para empresas públicas, fiz a estraté-

gia de comunicação do Banco Central do Brasil, fiz  pla-

nos de comunicação do Banco do Brasil, fiz o plano de 

comunicação para, grandes grupos privados e continuo 

hoje a trabalhar comunicação com alguns sindicatos, associações e empresas, dando orientação e 

dando diretrizes da comunicação, continuo trabalhando no campo da comunicação organizacional 

privada e também da área pública.

“O assessor deve procurar pre-

servar os eixos do marketing polí-

tico, a área da pesquisa, a área do 

discurso, a área da comunicação, 

a área da articulação e a área da 

mobilização”
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Como vê a pesquisa em comunicação em termos mais amplos?

Nós estamos, na minha visão, plantando ainda as primeiras sementes quanto à pesquisa de comu-

nicação no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, a comunicação hoje não oferece um entendimento 

homogêneo entre academia e o mercado, ainda há um descompasso muito grande entre o mercado 

de trabalho e a academia. Na minha visão devia haver um entrosamento maior, uma ligação maior, 

e aí eu vejo que a pesquisa poderia ajudar o mercado a melhorar os seus produtos. E a academia 

daria uma contribuição mais pragmática. As universidades e os próprios pesquisadores tiram do 

seu bolso para fazer as suas teses, mas eu não vejo o mercado de trabalho fazendo investimento 

grandes nessa área de pesquisa. Gente, nós estamos atravessando uma crise no mundo da comuni-

cação, os jornais estão demitindo, as revistas estão demitindo, os meios de comunicação televisivos, 

as rádios demitindo, então, nesse momento não é uma opção só das plataformas eletrônicas para 

o mercado, não é, vamos dizer, uma administração eficaz desta incorporação. Não seria o caso de 

se pesquisar mais isso? Não seria o caso de a Rede Globo, junto com a academia, fomentar estudos 

para se desenvolver alguma coisa nessa área? Seria. Por que não acontece? Porque os jornais, as 

televisões estão sofrendo uma crise e não estão querendo investir nisso. Por outro lado, eu vejo os 

pesquisadores muito recolhidos em seus feudos, em seus espaços acadêmicos, não com o mercado. 

Eu faria, por exemplo, hoje um congresso da Intercom misto, não só de pesquisador, mas trazendo 

gente do mercado. Eu vejo o mercado de um lado e Intercom de outro. Vamos fazer essa integração. 

“Ah, porque tem um pessoal que acha que não pode se contaminar com o mercado”. Bobagem! Bo-

bagem! Isso é bobagem. A Intercom deveria estar trabalhando muito estreitamente com o mercado 

de trabalho. É a observação que eu faço.

Como profissional da área, como vê o cenário político hoje e o papel da comunicação?

O Brasil vive neste momento a maior crise da sua contemporaneidade. Junta-se a crise política com 

a imagem da esfera política no fundo do poço. Junta-se a crise econômica com a recessão corro-

endo o poder de compra dos trabalhadores e das classes médias. Junta-se a crise energética e a 

crise hídrica, todas essas crises específicas, com a crise de credibilidade. O sistema representativo 

do Brasil está precisando de um choque, a representação política de um choque, os modelos de 

gestão estão precisando de um choque. Ora, é o momento de se refazer o Brasil, se reconstruir o 

Brasil, de se buscar novas ferramentas para a gestão, para a política, para os modelos que aí estão. 

E a comunicação, como é que fica? A comunicação é fundamental no momento em que o país está 

vivendo, é fundamental para permitir um fluxo maior, para permitir um entrosamento maior entre os 

grupamentos sociais, entre os governos, entre as instituições políticas e a sociedade. Então, eu vejo 

que a comunicação pode exercer um trabalho extraordinário no sentido de se criar um sentimento de 

unidade nacional. Eu vejo cada um puxando para o seu lado, partidos puxando para o seu lado, o po-
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der pelo poder, quando deveríamos pensar de maneira suprapartidá-

ria, de maneira, vamos dizer, a coordenar todo o sentimento nacional. 

A comunicação tem um papel fundamental nisso. Seria o momento de 

reposicionar o papel da comunicação dentro da realidade brasileira.

Como avalia o trabalho de resguardar a memória de uma entida-

de como a Intercom?

Sem memória não há história, sem memória não há presente, não 

há futuro. Eu acho que a memória é importante para você 

resgatar os ideais, os escopos, os conceitos, as expe-

riências – e essas experiências devem ir passando 

de geração pra geração. Sem essa passagem, sem 

esse transporte do passado para o presente e do 

presente para se projetar o futuro não existe a his-

tória. Acredito que o trabalho de recuperar a his-

tória da Intercom, a história da comunicação, é 

importantíssimo. Quero simplesmente 

dizer que esse trabalho que vo-

cês estão fazendo é importante 

para que os novos ingressantes 

ou, digamos, futuros pesquisa-

dores, para que as novas ge-

rações tomem consciência do 

que foi esse pequeno grupo, 

que hoje está aí se mostrando 

altamente vitorioso. E é preci-

so que as novas gerações te-

nham conhecimento de como 

foi feito esse passado.

Fotos: Cícero Rodrigues


