
ISSN 2525-7730





Expediente

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO
Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro 

Ma. Ana Paula Heck 

Dr. Guilherme Carvalho

Dr. Jeferson Ferro

Ma. Marcia Boroski 

Dra. Mônica Fort

Dra. Karine Moura

Me. Matias Peruyera

COMITÊ CIENTÍFICO
Dr. Clóvis Pedrini Jr.

Dr. Doacir Goncalves De Quadros

Dr. Elizeu Barroso Alves

Dr. Elton Ivan Schneider

Dr. Eugenio Vinci De Moraes

Dr. Jeferson Ferro

Dr. Lucas Massimo Tonial Antunes De Souza

Dr. Luis Fernando Lopes

Dr. Rodrigo Otavio Dos Santos

Dr. Tarcis Prado Júnior (Utp)

Dra. Desire Luciane Dominschek Lima

Dra. Grazielle Ueno Maccoppi

Dra. Ivana Maria Saes Busato

Dra. Karen Freme Duarte Sturzenegger

Dra. Maira De Souza Nunes

Dra. Maura Martins

Dra. Roseméri Laurindo

Ma. Marcia Boroski

Ms. Alexandre Correia Dos Santos

Ms. Karen Bortolini

Ms. Miguel Manasses

Ms. Ricardo Tesseroli

PERIODICIDADE
Anual

IDIOMAS ACEITOS
Português

EDITORA
Uninter

ENDEREÇO
Rua Saldanha Marinho, 131, 5º andar, sala 42.

Centro, Curitiba-PR / Cep 80410-150.

Seminário de Pesquisa em Comunicação Uninter (6. : 2021 : Curitiba, PR)

O papel da comunicação em tempos de pandemia: velhos e novos desafios. - 

Curitiba: Centro Universitário Internacional UNINTER, 2021.

129 p. il.

ISSN 2525-7730

1. Universidades e faculdades – Pesquisa. 2. Iniciação Científica – Congressos. 

3. Pesquisa – Resumos. 4. Comunicação – Pesquisa. I. Título.

CDD 302.2072

S472p

Catalogação na publicação: Vanda Fattori Dias – CRB-9/547



Sumário
Introdução ................................................................................................................................................................6

GRUPO DE TRABALHO: JORNALISMO, MÍDIA E TECNOLOGIA
Fact-checking: Análise da utilização de fontes pelo projeto comprova na 

verificação de notícias falsas na internet durante a pandemia de coronavírus no Brasil 

Eduardo Viero Schmitt e Karine Moura Vieira  .........................................................................................................8

Desconfiança Midiática: A relação entre a grande mídia e o consumidor de informação

Mônica Cristine Fort e Paulo Pessôa de Andrade Neto ............................................................................................10

A comoditização da notícia em um cenário de desinformação

Luan da Silva Companhoni e Mônica Cristine Fort .................................................................................................12

O Jornalismo e a pandemia de Covid-19 no Brasil: Cobertura jornalística 

e combate à desinformação

Ynara Mattos, Victória Mendes e Karine Moura Vieira ...........................................................................................14

Ciência e Desinformação: Fontes e discurso jornalístico no programa Roda Viva

Priscila Guedes Buares e Karine Moura Vieira ........................................................................................................16

Fotojornalismo premiado: A natureza do real e a imagem dialética

Bruna Fernandes Guimarães Albuquerque e Marcia Boroski  ..................................................................................18

Representatividade das mulheres no fotojornalismo premiado do World Press Photo

Monize Ramos, Marcia Boroski e Matias Peruyera .................................................................................................21

Implicações atuais da desinformação para a verdade no jornalismo 

Victor Vinícius de Santana Palmeira e Roseméri Laurindo ......................................................................................25

O Jornalismo na Realidade Convergente: Levantamento dos produtos 

jornalísticos no streaming PlayPlus 

Marcia Daniela Pianaro Valenga e Graziela Soares Bianchi ....................................................................................27

A prática do Paywall na reafirmação das posições sociais

Mariana Marcela de Fátima Moraes e Cristóvão Domingos de Almeida ..................................................................29

Jornalismo Transmídia e Comunicação Científica: Possibilidades e esperiências

Pepita Martin Ortega  ............................................................................................................................................31

Os Direitos Humanos no Jornalismo: Uma análise do caso Elaine Caparroz

Jaqueline Correia Deina e Karine Moura Vieira ......................................................................................................33

Um futuro para o jornalismo

Ricardo Uhry  ..........................................................................................................................................................36

Formação jornalística para o combate a desinformação: inovação nos cursos de jornalismo

Daniela Perim Calssi Marroni, Júlia Caldeira Roque, Barbara Virginia Possiede, Bruno de Oliveira Rocha e Karine 

Moura Vieira ...........................................................................................................................................................38

Levantamento sobre a oferta de cursos de jornalismo no Brasil

Isabella Rosa Alvarenga, Jeferson Ferro, Alexsandro Teixeira Ribeiro e Guilherme Gonçalves de Carvalho ............41

Modo de endereçamento: A cobertura do Jornal Record e Jornal Nacional sobre as mortes na 

pandemia do novo coronavírus no Brasil

Eduarda Zeglin, Júlia Roque e Karine Moura Vieira ...............................................................................................43



Fake News e o Campo Político no Brasil: Um recorte do resultado de pesquisa do 

grupo “fake news e amplificação do medo³ ” e a CPI das Fake News

Joao Victor Silva de Sousa e Mônica Cristine Fort...................................................................................................45

A Pesquisa Acadêmica sobre Desinformação: O estado da arte de fake news no Brasil

Daniela Perim Calssi Marroni, Luan da Silva Companhoni, Nicole Caroline Thessing Konieczniak, Priscila Guedes 

Buares e Mônica Cristine Fort .................................................................................................................................47

Covid-19 X Donald Trump: A pandemia, a desinformação e a derrocada eleitoral 

Thiago Perez Bernardes de Moraes e Romer Mottinha Santos  ................................................................................50

Identidade profissional jornalística em tempos de transformações profissionais, trabalho 

precarizado e covid-19

Victor Hugo Silveira da Silva Gomes e Larissa Morais ............................................................................................52

Discurso Jornalístico e Jornalismo Popular: Estudo da Agência Pública 

Ana Paula de Oliveira e Guilherme Carvalho ..........................................................................................................54

Radiojornalismo local em tempos de convergência e sua relação com o público

Luiza Zanotti e Guilherme Gonçalves de Carvalho ..................................................................................................57

A participação pública na internet na relação política e religião

Bruna de Mello Franco e Maximiliano Martin Vicente ............................................................................................59

Redes Globais, Identidade e Diversidades na Sociedade do Consumo: 

Análise de Discurso de Entidades no Ecossistema Digital

Bruno Rafael Augusto e Marcelo Pereira Silva ........................................................................................................61

A cobertura jornalística de futsal nos sites do Sudoeste do Paraná

Julian Nazaré Borghardt e Guilherme Carvalho .....................................................................................................64

Valores-notícia da World Press Photo of the Year de 2021

Keny Henrique Mariguele e Matias Peruyera ..........................................................................................................66

Cores nas fotografias do World Press Photo

Matias Peruyera ......................................................................................................................................................69

GRUPO DE TRABALHO: COMUNICAÇÃO, CONSUMO E CIBERCULTURA
Mandatos coletivos e mandatos compartilhados nas câmaras municipais: 

novas configurações, velhos dilemas?

Luciene Pazinato da Silva  .......................................................................................................................................73

Inimigo Meu: a rivalidade em debates sobre cortes na educação brasileira

Kelly Cristina Prudencio de Souza, Valkyria Dantas Rattmann e Camila de Carvalho Vieira Lima ........................76

O corpo como testemunha em um chatbot para ajuda ao alcoolismo

Júlio César Rigoni Filho e Kati Caetano ..................................................................................................................78

Midiatização da Teologia coaching na pós-modernidade: 

Análise discursiva das redes sociais digitais

Ranieri Vicente da Costa e Marcelo Pereira da Silva ................................................................................................80

Consumo cultural em tempos de pandemia: estudo in locu no bar Al Janiah

Juliana Conartioli Rodrigues e Simone Luci Pereira ................................................................................................82



A convergência da tv com as redes sociais em tempos de pandemia

Aline Cristina Pires e Carlos Eduardo Marquioni  ...................................................................................................84

Comunicação interna e memória organizacional: interfaces no contexto da pandemia

Fernanda Funayama Teodoro, Guilherme Ferreira de Oliveira, Anna Caroline Garcia Resende, Maria Clara Bruschi 

Duarte e Célio José Losnak .....................................................................................................................................86

Comunicação e home office: reflexões sobre a comunicação interna na pandemia 

Guilherme Ferreira de Oliveira e Roseane Andrelo ..................................................................................................89

Comunicação para paz no home office: como promover responsabilidade 

social e cidadania em tempos de pandemia

Keynayanna Késsia Costa Fortaleza, Fernanda Gomes Catão e Luana Girardi .......................................................92

Plataformas online como alternativa: PIBID no movimento remoto

Leandro Antonio de Souza, Giovana Bruzon Gomes e Desiré Luciane Dominschek .................................................97

PIBID Uninter em tempos de pandemia: o presencial e o remoto

André Henrique Boazejewski Pereira, Gabrielle Rodrigues dos Santos, Daiana da Silva Walkiu e Desiré Luciane 

Dominschek ......................................................................................................................................................... 100

Indícios do ensino híbrido na educação em tempos de pandemia

Helen Eckile Ferreira dos Santos Luiz e Viviane Cardoso da Silva ........................................................................ 103

Cineclube na formação de professores de Filosofia: ensaio de uma comunicação decolonial 

Douglas Henrique Antunes Lopes e Luís Fernando Lopes .................................................................................... 106

A plataforma do Youtube como ferramenta para a docência orientada em meio a pandemia

Laislane de Lourdes Alves e Rodrigo Otávio dos Santos  ...................................................................................... 108

Migração feminina no cenário de pandemia

Eunice Ramos e Cristóvão Domingos de Almeida ................................................................................................. 111

Cultura e resistência: a cena do hip hop em Santa Maria/RS

Nathalia Pitol, Fernanda Vidal de Palma, Pedro Henrique Silva dos Santos e Camila da SIlva Marques  ............. 113

Projeto “We All Wanna Play”: uma websérie sobre a desigualdade de gênero nos games 

Tassiana Souza da Silva e Renata Patrícia Corrêa Coutinho ................................................................................ 115

Impactos do ensino remoto na educação estadual do Paraná: mídia versus APP-Sindicato

Viviane Cardoso da Silva e Fabiana Cristina Lucca .............................................................................................. 117

A pesquisa científica e o uso das fontes fotográficas

Robson Silva de Queiroz e Desiré Luciane Dominschek, Mariah Burnier de Moraes, Ana Carolina Souza de Oliveira ... 120

A pesquisa científica e o uso das fontes documentais 

Armando da Silva Tomé Vara, Desiré Luciane Dominschek , Derllânio Telecio da Silva, Jonathan Sergio de Freitas, 

Gabriela Pereira de Oliveira e Prislaine de Fátima Rodrigues .............................................................................. 123

Processos criativos remotos: Desenvolvimento de um roteiro de ficção

Julian Andrey Muniz de Medeiros, Nathalia Pitol e Camila da Silva Marques ..................................................... 126

Percepção científica e Comunicação: Instituto Butantan e Fiocruz perante jovens nordestinos

Danielly Bezerra dos Santos e Gabriela Machado Ramos de Almeida ................................................................... 128



6

Introdução
O VI Seminário de Pesquisa em Comunicação Uninter cumpriu mais uma vez os seus objetivos. O evento 

reuniu pesquisadores da Uninter e de diferentes instituições para apresentar resultados finais e pesquisas em 

andamento relacionadas à área da comunicação.  

Realizado pelo segundo ano consecutivo no formato remoto, o seminário tem sido marcado pela diversi-

dade de representações de diferentes regiões do país, possibilitando a participação ampliada de pesquisadores. 

Foram registrados 1.500 inscritos no evento, 50 trabalhos apresentados nos grupo e 15 instituições represen-

tadas.

Além das comunicações de trabalhos, também foi realizada uma mesa de debate com os pesquisadores 

Roseméri Laudindo da Universidade Regional de Blumenal e Tarcis Prado Junior da Universidade Tuiuti do 

Paraná, atividade que foi mediada pela professora da Uninter Marcia Boroski.

Como pode ser conferido nestes anais, os trabalhos reforçam a importância da pesquisa em comunicação, 

indicando questões atuais para serem pensadas não apenas pelo meio acadêmico, mas também por profissio-

nais e pela sociedade de modo geral. Afinal, a comunicação faz parte do cotidiano de todos.

Esperamos que estas contribuições apresentadas em forma de resumo expandido possam ser conferidas 

futuramente em outros ambientes, reforçando a importância da divulgação científica e as trocas que permitem 

a construção coletiva dos saberes. 

Comitê de Organização



GT JORNALISMO, 
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Fact-checking: Análise da utilização de 
fontes pelo projeto comprova na verificação 
de notícias falsas na internet durante a 
pandemia de coronavírus no Brasil
Eduardo Viero Schmitt 1
Karine Moura Vieira 2

Palavras-Chave: Fact-checking; Fontes; Projeto 

Comprova; Notícias falsas; Pandemia

1  Centro Universitário Internacional UNINTER, Bacharel em Jornalismo, eviero000@gmail.com

2  Centro Universitário Internacional UNINTER, Doutora em jornalismo, karine.v@uninter.com

O presente trabalho compreende o processo de 

checagem por meio da utilização de fontes e a me-

todologia utilizada nas verificações de notícias falsas 

envolvendo a pandemia de covid-19, pelo Projeto 

Comprova. Além disso, também analisa a circulação 

do conteúdo checado nas redes sociais. O Comprova 

é uma coalizão formada por 31 veículos jornalísticos 

parceiros, criado em 2018, durante as eleições presi-

denciais. 

Todo o aparato tecnológico utilizado na indús-

tria das notícias falsas, colabora para o crescimento 

do consumo de notícias em algumas redes sociais di-

gitais, como lembra Seibt (2019), ao citar a pesquisa 

do Instituto Reuters de 2017, que apontou um cres-

cimento de 15% no consumo de conteúdos no What-

sApp; entretanto, no Facebook, houve uma queda de 

12% no consumo dessas notícias. Seibt (2019, p. 29) 

diz que “o princípio comum a todas as iniciativas é 

etiquetar informações, apresentando dados que per-

mitam comprová-las ou desmenti-las, indicando se 

são incompletas, imprecisas, distorcidas ou falsas”.

As fontes na apuração e checagem servem como 

base de informações que auxiliam o jornalista na 

preparação da matéria ou reportagem jornalística. 

Nesse sentido, elencamos os tipos de fontes propos-

tas por Aldo Schmitz (2011) e que contribuem para 

a pesquisa. São elas: fonte oficial, empresarial, insti-

tucional, popular, testemunhal, especializada e refe-

rências. Cazetta e Reis (2019) apontam outros três 

tipos de fontes que contribuem muito para o traba-

lho do Fact-Checking, sendo elas: “Redes Sociais” e 

“Internet” que levam em consideração o fato de que 

o Fact-Checking tem como missão combater as notí-

cias falsas em circulação nesses ambientes digitais. 

E o outro tipo de fonte de notícia é “outras mídias”, 

que é, segundo os autores, informações colhidas de 

outros veículos de comunicação pelos Fact-checkers.

Para o estudo, foram selecionadas checagens pu-
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blicadas pelo Comprova no período de 25 de março 

a 24 de abril de 2020. A partir do levantamento, foi 

utilizada a análise de conteúdo para categorização 

das fontes segundo Schmitz (2011) e Cazetta e Reis 

(2019). 

Na análise percebeu-se que os jornalistas recor-

rem por vezes para fontes que possam fornecer da-

dos precisos e legais, como no caso das oficiais; além 

da utilização frequente de buscadores de pesquisa. 

As fontes mais consultadas foram as oficiais e as de 

referência. A preferência por essas oficiais está rela-

cionada ao fato da tentativa de buscar informações 

dos órgãos de saúde que, num primeiro momento de 

pandemia, são as autoridades competentes para tal. 

As fontes de referência, também foram encontradas 

na maioria das checagens analisadas e auxiliaram o 

Comprova com estudos e até mesmo os boletins diá-

rios de infecções. Ao analisarmos as seis checagens 

da amostra em um mês, quatro (04) foram etique-

tadas como falsas e duas (02) como enganosas. De 

maneira geral em todas as checagens, há um parágra-

fo detalhando como foi realizada a verificação de tais 

informações, com o título “Como verificamos”, sendo 

descrita quais fontes foram consultadas e o passo a 

passo do processo jornalístico. Ainda no parágrafo 

que explica as fontes e os métodos utilizados, são in-

seridos links externos de estudos, artigos, documen-

tos e outros materiais consultados, contextualizando 

o assunto. Assim fica clara a intenção da agência em 

permitir que o leitor percorra o caminho de verifica-

ção e consulte as fontes e os dados utilizados. 

Observou-se também, o compartilhamento das 

checagens nas redes sociais. Ao fazer um levanta-

mento no Facebook, percebeu-se que o número de 

compartilhamentos é muito pequeno, se comparado 

à viralização da maioria dos boatos. Recuero (2020) 

diz que a lógica de circulação é diferente entre as re-

des e que o Facebook e Twitter por serem redes “mais 

públicas” facilitam a circulação das checagens; ao 

contrário do WhatsApp, em que o funcionamento 

das fake news se dá através dos grupos privados, e 

que se torna mais difícil de voltarem para lá desmen-

tidas.

REFERÊNCIAS
CAZETTA, Jhonny Póvoa; REIS, Ana Isabel. As fon-

tes dos serviços de factchecking luso-brasileiros, 

Comunicação Pública [Online], Vol.14 nº 27, 13 

de dez. 2019. Disponível em: <//journals.opene-

dition.org/cp/5348> Acesso em: 17/12/2020

PAUL, Dairan; Becker, Denise (org.) Ética jornalís-

tica e pandemia: entrevistas com especialistas. 

Florianópolis: UFSC, 2020. Disponível em:< ht-

tps://objethos.files.wordpress.com/2020/12/eti-

ca_e_pandemia_entrevistas_com _especialistas.

pdf> Acesso em: 17 de dez. de 2020

SCHMITZ, Aldo Antônio. Fontes de notícias: 

ações e estratégicas das fontes no jornalismo. 

Florianópolis: Combook, 2011

SEIBT, Taís. Jornalismo de verificação como tipo 

ideal: a prática de factchecking no Brasil. 265 p. 

Tese (Doutorado em Comunicação) – Faculdade 

de Biblioteconomia e Comunicação, UFRGS, Por-

to Alegre, 2019. Disponível em: <https://lume.

ufrgs.br/handle/10183/193359>. Acesso em: 29 

de jul. de 2020.
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Desconfiança Midiática: A relação entre a 
grande mídia e o consumidor de informação
Mônica Cristine Fort 1
Paulo Pessôa de Andrade Neto2

Palavras-Chave: Insegurança Informativa; 

Desconfiança Midiática; Covid-19; Fake News. 

1  Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e Centro Universitário Internacional (Uninter). Pós-doutora em Comunicação (Uerj); doutora em Engenharia da Produção 

(UFSC). E-mail: monicacfort@gmail.com.

2  Centro Universitário Internacional (Uninter). Graduando em Jornalismo. E-mail: paulo.pterceiro@gmail.com

No Brasil, 62% das pessoas admitem que foram 

enganadas por notícias falsas na Internet até desco-

brirem que não era verdade (FANTINI, 2019) bem 

como disseram ter visto notícias comprovadamente 

falsas na grande mídia (DEROSA, 2019) e isso esta-

ria contribuindo para uma desconfiança midiática. 

Como ressalta Santaella (2019), notícias falsas não 

são fenômenos novos. Então por que agora estariam 

causando um grande impacto na relação entre os veí-

culos jornalísticos e seu público? 

Esse evento no cenário da comunicação, Ramo-

net (2013) chamou de “segurança informativa”. Com 

a chegada da internet, uma sensação de democratiza-

ção da informação se instaurou. O autor explica que 

antes a opinião pública girava em torno da grande 

mídia, como única fonte de informação. Com a in-

ternet, o usuário virtual pode fazer sua pesquisa. O 

cidadão passou também a informar. Ramonet (2013) 

nomeou esse personagem de “cidadão informante”. 

Esse indivíduo passou a registrar um fato e imediata-

mente compartilhar no mundo virtual. Há, portanto, 

uma imposição desse cidadão informante como fonte 

principal do registro de um fato. Ao mesmo tempo, 

se a informação que recebe não o agrada, ele busca 

outras fontes na internet, até achar alguma que lhe 

satisfaça. Com essa procura por novas fontes de in-

formação, Derosa (2019) aponta o aparecimento de 

mais um personagem na troca de informações: o “lí-

der de opinião”. Esse personagem nem sempre é des-

qualificado para tratar do assunto que opina. Pode 

possuir formação, qualificação técnica e ser um es-

pecialista sobre certo tema. Ele fabrica seu conteúdo 

de forma atraente, divulga o que pensa e compartilha 

para muitos usuários virtuais sem passar pela grande 

mídia, antes, canal de voz para esses especialistas. 

Com o imediatismo da internet, muitos jornalis-

tas não tiveram uma preocupação em checar os fa-

tos que eram relatados por essas novas fontes. Isso 

teria gerado a insegurança informativa proposta 

por Ramonet (2013). A baixa qualidade de algumas 

produções jornalísticas, somado ao alto número de 

informação que circula no mundo virtual, fez com 

que essa insegurança se tornasse uma característica 

vigente.
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Momentos como a pandemia da Covid-193 são 

os que presenciamos um aumento considerável na 

produção e propagação de fake news e de desinfor-

mação. Em uma era virtual, elas alcançam muito 

mais pessoas em uma velocidade muito mais rápida 

do que em décadas passadas. Esse ambiente de alta 

circulação de notícias falsas, amplifica a insegurança 

informativa, como constatado por meio da pesquisa 

“Fake news e Ampliação do Medo”, realizada entre 

30 de julho e 20 de agosto de 2020 pelo grupo de 

pesquisa “Fake News e amplificação do medo: estudo 

de instabilidades sociais a partir da proliferação de 

notícias falsas”4 do Centro Universitário Internacio-

nal – Uninter. Quando questionados sobre a reação 

ao receberem uma informação pelas redes sociais, 

39,86% (230 respondentes) disseram que sempre 

compartilham a informação somente após checa-

rem sua veracidade e outros 35,70% (206 pessoas), 

somente quando conhecem a fonte da informação. 

A insegurança informativa faz com que 59,6% (344 

pessoas) procurem agências de verificação de fatos 

para comprovar se a informação que receberam é ver-

dadeira ou falsa. Uma porcentagem de 56,7% (327 

pessoas) relatou que recorrerem à imprensa.

REFERÊNCIAS
DEROSA, Cristian. Fake news: quando os jornais 

fingem fazer jornalismo. – 1. ed. – Florianópolis: 

Estudos Nacionais, 2019. 

FANTINI, Flamínio. Fake news e fake numbers: uso 

de estatísticas podem dar verniz de credibilidade 

a dados fajutos. Poder 360. 22 jul. 2019. Dispo-

nível em: <https://url.gratis/97gxe>. Acesso em: 

16 maio 2021.

FORT, Mônica Cristine; FERRO, Jefferson; SILVA; 

3  We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Disponível no site da Organização Mundial da Saúde: <https://www.who.

int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Acesso em: 07 mai. 2021

4  Participaram do grupo de pesquisa: os orientadores Prof.ª Dr.ª Mônica Cristine Fort; Prof. Dr. Jefferson Ferro, os pesquisadores em Iniciação Científica Patrícia 

Lourenço da Silva, Aline Oliveira Tibúrcio, Giovana Marques de Souza, Emílio Ribeiro da Silva Neto, João Victor Silva de Sousa, Paulo Pessôa de Andrade Neto, Bruno 

de Oliveira Rocha e Maria Carolina Ferreira. Disponível em: <https://forms.gle/yj9iZqEuGjz7U2Vs5>. Acesso: 06 mai. 2021. 
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MORAES, Dênis; RAMONET, Ignacio; SERRANO, 
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mação. [tradução Karina Patrício] – São Paulo: 
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SANTAELLA, Lucia. A pós-verdade é verdadeira 

ou falsa? – Barueri, SP: Estação das Letras e Co-
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WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Suíça. 

2020. Disponível em: <https://www.who.int/
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Cremilda Medina (1988) analisa a notícia como 

um produto à venda. Na realidade, pela teoria orga-

nizacional (TRAQUINA, 2005), observam-se veícu-

los de imprensa como empresas que precisam se sus-

tentar comercialmente, o que acaba influenciando o 

trabalho de jornalistas. Thompson (2013) comenta 

as maneiras da burguesia utilizar seu capital para 

influenciar a opinião pública sobre os políticos. E 

para Adorno e Horkheimer ([1944]1985) a indústria 

cultural e a mídia trabalham em conjunto para ma-

nipular e subverter a população. Ao aliar tais pressu-

postos ao ambiente digital, observando a circulação 

de conteúdos enganosos por meio de redes sociais, 

propõe-se o estudo da comoditização da notícia.

Considera-se o estado atual da indústria midiáti-

ca e como as mudanças tecnológicas afetam seu fun-

cionamento. Desde o surgimento das redes sociais, 

uma grande parte da sociedade passou a utilizar mí-

dias sociais digitais e aplicativos de troca instantânea 

de mensagens para interações e aquisição de infor-

mação.

As redes sociais estão cada vez mais presentes na 

vida dos brasileiros e já se tornaram o canal que 

80% das pessoas utilizam para acompanhar as no-

tícias do País e do mundo, de acordo com estudo 

realizado pela MindMiners, empresa especializa-

da em pesquisa digital, em parceria com a Funda-

ção Armando Álvares Penteado (FAAP). (SCHNAI-

DER, 2019)

Esses aspectos auxiliam a propagação de conteú-

dos enganosos por meio das chamadas fake news. O 

quadro leva ao crescente processo de desinforma-

ção. Sites ilegais e mesmo páginas alimentadas por 

grupos ideológicos ou mal-intencionados passam a 

aumentar seu alcance, pois possuem capital maior 

devido ao influxo de propagandas. O sistema auto-

matizado de publicidade pode provocar confusão 

a quem recebe tais mensagens, pois nem sempre é 

possível distinguir as nuances de uma notícia jorna-

lística ou material apócrifo e mentiroso. 

No estudo, emprega-se pesquisa bibliográfica e 

exploram-se casos de notícias falsas que foram pro-

pagadas para gerar interesse de parte do público atin-

gido. Quanto mais curtidas e compartilhamentos, 
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maior a rentabilidade aos responsáveis pela manipu-

lação da informação. Leva-se em consideração, ain-

da, o crescente volume de informações produzidas e 

consumidas diariamente que leva à fadiga decisória, 

ou seja, à perda de controle e capacidade mental para 

decisões no decorrer do dia.

Entende-se que a comoditização da informa-

ção e a fadiga decisória impacta diretamente a pro-

liferação de fake news e desinformação. Trata-se de 

componentes muitas vezes ignorados do sistema de 

disseminação de informação, devido a seu fator in-

constante dependendo do indivíduo. Entretanto, é 

cada vez mais claro que fatores como esses são deter-

minantes no estado atual da mídia.
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A desinformação vem sendo um grave problema 

no combate a Covid-19 no Brasil e no mundo. O re-

latório Desinformação, Covid-19 e Mídia Social no 

Brasil, produzido pelo MídiaRS (Grupo de Pesquisa 

em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais), de 

maio de 2021 mostrou que a desinformação sobre a 

doença é enquadrada em um contexto político-parti-

dário, deixando a questão da saúde pública em segun-

do plano (RECUERO, 2021, p. 5). Compreendendo o 

combate à desinformação como uma responsabili-

dade e uma prática jornalística, o presente trabalho 

apresenta o primeiro movimento, ainda explora-

tório, sobre a cobertura jornalística relacionada ao 

tema “tratamento precoce” para a Covid-19, durante 

os meses de março e abril de 2021. O termo aparece 

na cartilha de Orientações do Ministério da Saúde 

para manuseio medicamentoso precoce de pacien-

tes com diagnóstico de Covid-19, de maio de 20204, 

recomendando o uso dos medicamentos cloroquina, 

hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros. Tanto 

a cloroquina como a hidroxicloroquina não são reco-

mendadas pela OMS desde julho de 20205. 

O “tratamento precoce” é um dos temas centrais 

de mobilização de desinformação nas redes sociais. 

Um levantamento da agência de checagem Aos Fa-

tos6 mostrou que 83% da desinformação publicada 

no Facebook nos três primeiros meses deste ano vie-

ram dessas páginas do presidente da República Jair 

Bolsonaro e políticos apoiadores. A agência chegou 

300 posts com mais interações e compartilhamentos 

e verificou que até o dia 22 de março às publicações 

que defendiam o chamado “tratamento precoce” so-
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mavam mais de 5,3 milhões de interações, das quais 

4,8 milhões (90%) vieram de posts de 29 políticos 

bolsonaristas” (BARBOSA, FÁVERO, ELY E BARBO-

SA, 2021, s/p.). O impacto de ações afetam também 

na cobertura jornalística dos veículos, tendo em vis-

ta os efeitos dessa desinformação na população e na 

compreensão sobre as políticas de combate à pande-

mia. 

A pesquisa foi realizada a partir de uma pesquisa 

no Google Notícias utilizando as seguintes palavras-

-chave: tratamento precoce; kit covid e fake news, 

entre os meses de março e abril de 2021. No levanta-

mento realizado foram encontradas 23 reportagens 

em março e 26 em abril. Ao analisar as reportagens 

optou-se pela organização em categorias a partir de 

temáticas comuns relacionadas às publicações. Des-

ta forma listadas 14 abordagens: 1) Propagandas e 

divulgações do kit covid; 2) Opinião pública sobre a 

utilização do kit covid e tratamento precoce; 3) Pare-

ceres médicos e acadêmicos sobre a ineficácia da clo-

roquina e ivermectina para prevenção e tratamento 

do novo coronavírus; 4) Fake news já disseminadas a 

respeito do tratamento precoce; 5) CPI do novo coro-

navírus (especificamente as matérias em que são ci-

tadas as fake news e a já provada ineficácia do trata-

mento precoce); 6) Repercussão fora do Brasil sobre 

as fake news e kit covid; 7) Vendas e lucros farmacêu-

ticos obtidos através do kit covid; 8) Hábitos de com-

pras e automedicação durante a pandemia do novo 

coronavírus; 9) Ações da iniciativa privada a favor do 

kit covid; 10) Vítimas do COVID-19 que estavam em 

uso do kit covid; 11) Matérias com evidências cien-

tíficas explicando não existir o tratamento precoce; 

12) Envolvimento e interesse presidencial e miliar na 

produção da hidroxicloroquina; 13) Relatos de famí-

lias que perderam pessoas (conhecidos, entes) para 

os efeitos adversos do tratamento precoce ou para o 

COVID-19 em uso do kit covid; 14) Efeitos adversos 

associados ao kit covid.

A partir deste primeiro movimento de pesquisa 

pretende-se explorar a análise sobre a construção 

narrativa dos veículos jornalísticos na produção das 

notícias sobre o tema tratamento precoce, obser-

vando de que forma a cobertura jornalística pode 

contribuir, ou não, para o combate à desinformação. 

Compreende-se que a forma como as notícias são 

construídas também podem corroborar para a reafir-

mação e circulação da desinformação. 
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Em um contexto de pandemia por Covid-19, de-

clarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em 11 de março de 2020, a função informativa do 

Jornalismo, a partir do seu compromisso com o in-

teresse público, se tornou essencial. De acordo com 

a pesquisa Kantar Ibope do mesmo ano, houve um 

crescimento de 17% na audiência no mês de março 

de 2020. 

A partir deste contexto, o presente artigo apre-

senta o início do desenvolvimento de um estudo de 

fontes e do discurso jornalístico, a partir do Roda 

Viva, tradicional programa de entrevistas da TV bra-

sileira, exibido pela TV Cultura (SP). A pesquisa vai 

analisar duas edições que trataram sobre o tema Co-

vid-19, com a entrevista de pesquisadores especiali-

zados. Serão analisados os programas com o biólogo 

e pesquisador Atila Iamarino, em 30/03/2020, e com 

a microbiologista e divulgadora científica Natalia 

Pasternak, em 29/06/20, que apresentam o cenário 

pandêmico em duas ocasiões: seu início, em março 

de 2020, após a declaração da OMS, e junho do mes-

mo ano, quando o mundo alcança a marca de 500 mil 

mortos e, no Brasil, ocorre a discussão sobre a flexi-

bilização da quarentena ou a retomada das medidas 

restritivas, respectivamente. Como método, utiliza-

mos a análise da composição do programa: contex-

tualização do tema e entrevistado, entrevistadores, 

pautas circulantes e propósito da interlocução. Como 

referências, utilizaremos o conceito de entrevista 

proposto por Patrick Charaudeau (2013), a influên-

cia da televisão e suas propriedades no campo jorna-

lístico por Pierre Bourdieu (1997), e a classificação 

das fontes por Schmitz (2011)3. A partir disso, temos 

como objetivo analisar, através das características da 

entrevista jornalística, o discurso jornalístico para 

esclarecimento e combate à desinformação. 

Até o momento, foi possível observar, a partir de 

uma análise inicial e exploratória, que os entrevista-

dos podem ser classificados como fontes especializa-

das, em função das suas trajetórias profissionais, bem 

como o papel que os dois entrevistados têm como 

divulgadores da ciência e influenciadores nas redes 

sociais. Um estudo da Science Pulse, em parceria com 

o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados 
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(IBPAD), mostrou quem são os principais cientistas 

com mais engajamento no Twitter, e Átila Iamarino 

aparece em primeiro e Natália Pasternak em terceiro, 

no ranking dos 10 mais influentes. Intermediados 

pela apresentadora e pelos jornalistas convidados, as 

fontes tentam colocar seu conhecimento numa lin-

guagem mais acessível. Pode-se inferir que a escolha 

dessas fontes confere maior credibilidade ao veículo 

em relação à audiência, estabelecendo a confiabilida-

de da informação. Quanto as propriedades do campo 

jornalístico, notamos, a partir da situação dialógica 

entrevista (Charaudeau, 2013, p. 213-214) uma di-

ferenciação de status entre entrevistador e entrevis-

tado, no qual um é colocado no papel de questiona-

dor e o outro no de questionado, com alternâncias 

de fala controlada por uma instância, nesse caso, a 

apresentadora e os jornalistas convidados, segundo 

um propósito: o esclarecimento sobre o contexto da 

pandemia de Covid-19 no Brasil. 

Neste primeiro movimento de pesquisa foi pos-

sível observar, nas duas edições do programa Roda 

Viva, a proposta de esclarecimento, verificação às in-

formações disponíveis sobre a pandemia e um exer-

cício de contraposição da informação científica à cir-

culação de desinformação, considerando, também, 

as limitações estruturais do campo jornalístico, tais 

como tempo de exibição, audiência, temas de inte-

resse público e lógica comercial (Bourdieu, 1997, p. 

80-81). 
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A fotografia é um objeto infinito, como afirma 

Dubois (1998). Isso porque uma imagem-ato não 

seria apenas produto da técnica de quem a faz, mas 

um fenômeno complexo dependente também da 

contemplação (DUBOIS, 1998); não se configuran-

do, portanto, somente como um processo mecâni-

co. Todavia, historicamente, ela se constituiu como 

mimese, de uma realidade a priori. Para Platão, por 

exemplo, a arte seria um simulacro, uma representa-

ção mimética da realidade sensível – ou seja, a reali-

dade seria uma imagem do mundo das ideias, onde 

residiria o real (LACOSTE, 1986). 

Nesse sentido, cabe refletir sobre a natureza do 

real e suas apreensões pela fotografia. Assim, o obje-

tivo deste trabalho é propor uma aproximação crítica 

entre a noção de apreensão fotográfica feita por um 

sujeito e o conceito de imagem dialética, desenvol-

vido por Didi-Huberman (2010). O autor revisita 

o conceito de aura de Walter Benjamin (2014) para 

explicitar seu caráter dialético, explicando que nosso 

olhar é trabalhado pelo tempo, “O que vemos só vale 

- só vive - em nossos olhos pelo que nos olha” (DI-

DI-HUBERMAN, 2010, p. 29), e que a forma como 

olhamos para algo é uma forma constituída pelo 

nosso momento histórico e pelo próprio ser olhado; 

em um movimento duplo, o objeto olha o olhante de 

volta. 

O ato de ver não é o ato de uma máquina de perce-

ber o real enquanto composto de evidências tauto-

lógicas. O ato de ver não é o ato de dar evidências 

visíveis a pares de olhos que se apoderam unilate-

ralmente do dom visual para se satisfazer unilate-

ralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o 

ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma 

operação de sujeito, portanto uma operação fen-

dada, inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que 

olha e aquilo que é olhado” (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p. 77).

A partir dessa discussão, observamos algumas 

fotografias, especificamente as do World Press Pho-

to, prêmio de fotojornalismo que existe desde 1955. 

O corpus de análise imagética se concentra inicial-
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mente3 na Hope for a New Life4 (Figura 1), vencedora 

do World Press Photo of the Year 2016, produzida 

3  A autora Bruna Albuquerque está em desenvolvimento de Iniciação científica no projeto Tecnologias da Imagem na qual pretende aprofundar a temática. Neste texto, 

traz uma primeira aproximação e alguns dos primeiros apontamentos. 

4  Em português, Esperança de uma nova vida (tradução nossa).

5  Disponível em: <https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016/28728/1/2016-warren-richardson-sn1>. Acesso em 14 jun. 2021.

por Warren Richardson e selecionada por apresentar 

elementos que dialogam com a questão levantada. 

Figura 1 – Hope for a new life, 2015.

Autor: Warren Richardson. Fonte: World Press Photo 2016.5

Feita com velocidade baixa, a fotografia mostra 

um bebê sendo passado por baixo de uma cerca de 

arame farpado por um refugiado sírio na fronteira da 

Sérvia para a Hungria; pela figuração tremida, tem 

um efeito de movimento, de passagem do tempo, e 

não apenas passagem em um espaço. Há pouca niti-

dez e iluminação, pois foi feita de madrugada, apenas 

com a luz da lua disponível, enquanto Richardson 

acompanhava um grupo de refugiados. 

Didi-Huberman (2010) faz um convite para pen-

sarmos o fotógrafo e o observador como sujeitos de 

um jogo do olhar. Ainda que seja um exemplo foto-

jornalístico – de caráter documental e noticioso –, é 

inegável que a foto está diretamente ligada ao reper-

tório do fotógrafo, que faz uso de “recursos técnicos 

como suporte da narrativa e os elementos da lingua-

gem fotográfica como instrumentos enunciativos do 

seu modo de pensar” (BONI, 2002. p. 166). 

A fotografia não seria, portanto, somente a cap-

tura da realidade ou um produto cuja causa está nas 

necessidades básicas que cercam o capitalismo, nem 

mesmo o motriz que leva o fotografo a realizar tal 
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ação. Afinal, “Solamente vemos aquello que mira-

mos6” (BERGER, 1972, p. 5). Fotografar, assim, é 

também um ato de escolha, de escolher olhar, e o re-

sultado deixa vestígios de quem a produziu, de quem 

escolheu olhar algo e produzir uma imagem técnica 

a partir dele. 
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O World Press Photo (WPP) é um dos mais presti-

giados prêmios de fotojornalismo do mundo. Criado 

em 1955, hoje conta com milhares de inscrições e 

condecora os finalistas por meio de categorias, que se 

transformaram ao longo do tempo. Tomando como 

objeto empírico tal produção, em observação ao re-

corte temporal de 2011 a 2020 verificou-se a preva-

lência de fotos feitas por homens. 

Considerando que o gênero predominante no 

jornalismo é o masculino (SILVA, 2010; SILVA, 

2017), assim como o caráter masculino que o jorna-

lismo teve durante muito tempo (CASADEI, 2011), é 

esperado a maior presença masculina, o que suscita 

discutir de quais formas as estruturas sociais opres-

soras adentram, permanecem e constroem lógicas 

produtivas como o fotojornalismo. Soma-se a isso 

a invizibilização das mulheres e de suas produções, 

vide o caso exemplar de Gerda Taro, fotojornalista de 

guerra e companheira de Robert Capa (FERREIRA, 

2018).

METODOLOGIA
Após a pesquisa exploratória, para se familiari-

zar com o corpus (GIL, 2002), foram catalogadas as 

fotos finalistas (2011-2020). A tabulação considerou 

informações gerais de cada fotografia e o gênero de 

cada profissional, determinado a partir das infor-

mações disponíveis no site. Com isso constituímos 

o corpus de análise qualitativa, recortando apenas as 

premiadas (Foto do ano e indicações e Menção hon-

rosa), o que totalizou3 casos. Depois, as fotografias 

premiadas passaram por descrição, buscando seme-

lhanças (GIL, 2002) e análise dos elementos de lin-

guagem fotográfica (FEIJÓ, 2009; SCOVILLE, 2018). 

DISCUSSÃO
Dos 495 casos finalistas, 73 foram feitos por mu-

lheres. Desses: 3 receberam prêmios; 40 são de fotó-
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grafas sem vínculo com agências; 16 estão na catego-

ria Contemporary issues e 12 estão na Portraits4. As 

4  Demais categorias podem sem acessadas aqui: https://www.worldpressphoto.org/contests/photo-contest/categories. Acesso em: 30/5/2021.

5  Disponível em: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2011/30248/1/2011JodiBieberYEAR. Acesso em: 28/5/2021.

6  Disponível em: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2015/29523/1/2015-Fatemeh-Behboudi-CIS-HM-AJ. Acesso em: 28/5/2021.

fotos premiadas (Figuras 1, 2 e 3) foram analisadas 

qualitativamente a seguir.

Figura 1 - Fotografia sem título, 2010.

Autora: Jodi Bieber. Fonte: World Press Photo 2011.5

Figura 2 – Fotografia da série Mothers of Patience, 2013.

Autora: Fatemeh Behboudi. Fonte: World Press Photo 2015.6
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Figura 3 – Fotografia da série Being Pregnant After FARC Child-Bearing Ban, 2018.

Autora: Catalina Martin-Chico. Fonte: World Press Photo, 2019.7

7  Disponível em: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2019/37619/1/Catalina-Martin-Chico. Acesso em 28/5/2021.

Bibi Aisha (Figura 1) foi vítima de violência de 

gênero praticada pelo marido no Afeganistão. Na 

foto, olha para a fotógrafa sem esconder o nariz 

desfigurado, com um olhar ao mesmo tempo triste 

e desafiando o olhar de quem vê a foto. Na figura 2 

iraniana Anbar (ainda) espera por seu filho, desapa-

recido há 23, junto a sacos empilhados em uma pa-

rede, olhando pela porta. A expressão é serena, mas 

envolta de um ar de solidão. E na figura 3, a ex-guer-

rilheira Yorkadis mostra sua gravidez em um quarto 

com chão de cimento e paredes de madeira decoradas 

com quadros alegres e infantis. Antes de um acordo 

de paz com o governo colombiano, era proibido às 

guerrilheiras engravidarem.

RESULTADOS
A presença de mulheres fotógrafas no WPP se dá 

em somente 14,74% dos casos. Dentre fotos premia-

das destas fotógrafas, apresentam-se mulheres víti-

mas de suas culturas: a vítima de violência de gêne-

ro, a mãe que espera pelo seu filho desaparecido, e a 

mulher à qual finalmente lhe foi permitido se tornar 

mãe. Representam, assim vários aspectos de supos-

tos papéis femininos, ainda que tenham sido feitas 

por mulheres – ou, talvez, por causa disso.
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Esta monografia apresenta uma reflexão sobre a 

relação entre a desinformação e o impacto para a ver-

dade no jornalismo. Discorre sobre a problemática 

das fake news em uma época em que crenças estimu-

lam um mercado digital de desinformação que busca 

interferir no debate público. 

No ano de 2020, a pandemia do novo coronaví-

rus expôs um fenômeno que vem ganhando a atenção 

das mídias e da comunicação mundial nos últimos 

anos: a desinformação, que ajudou a expor posicio-

namentos de cidadãos e políticos contra evidências 

científicas, num ambiente de crise sanitária, geran-

do preocupação e reflexão com relação aos efeitos da 

crença e da subjetividade no debate público e, por 

consequência, no trabalho jornalístico. Para Cárcova 

(2018, p. 5-6) “[...] estamos discutindo novamente 

questões clássicas que mudaram de embalagem, mas 

não de conteúdo. O que é a verdade? Os critérios de 

verdade são os mesmos, seja qual for a natureza do 

objeto que está sendo investigado?”. 

Para o jornalismo, cujo princípio básico é a busca 

pela verdade dos fatos, visando divulgação pelo bem 

do interesse público, a desinformação apresenta uma 

oportunidade de reafirmação da importância social 

de mediação da realidade em meio a um cenário de 

descrédito. A problemática perpassa a dinâmica da 

influência das crenças para sustentar as diferentes 

narrativas que emergem em meio ao cenário criado 

pela desinformação. 

A pesquisa revisita conceitos clássicos sobre a 

verdade em Aristóteles, Hans-Georg Gadamer e Han-

nah Arendt, para trazer a discussão para o jornalis-

mo na atualidade. Analisa-se a questão do processo 

da desinformação e de seus produtos, num cenário 

de conflitos intensos dos regimes de verdade, basea-

do em Wilson Gomes, Magali Cunha e Ana Regina 

Barros Rego Leal. A presente pesquisa também visa 

a construir dialogicamente caminhos para elucidar a 

problemática contemporânea da desinformação para 

o jornalismo.

A abordagem do problema é teórica e explorató-

ria, “[...] com o intuito de perceber seus contornos, 

nuances, singularidades. Tatear o fenômeno, ex-

plorar aspectos que interessam à problemática em 
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construção, na sua feição concreta, caracterizam este 

processo” (BONIN, 2012, p. 4). A pesquisa analisa 

teoricamente as questões da verdade, da crença, da 

verdade para o jornalismo e da desinformação, para 

correlacioná-las com a problemática da atualidade.

Tendo em vista premissas como “não há conheci-

mento sem verdade, isto é, todo conhecimento é ver-

dadeiro ou não é conhecimento” (TAMBOSI, 2007, 

p. 36), mas também pautado na ideia de uma crise do 

paradigma dominante na ciência (SANTOS, 2008), 

é preciso analisar a posição de “arauto da verdade” 

atribuída ao jornalismo em tempos de pluralidade de 

versões de um mesmo acontecimento, de um mesmo 

fato, tendo em vista que as relações entre a dicotomia 

verdade-mentira nunca estiveram tão questionadas.

Embora a verdade dos fatos seja a base sob a qual 

o jornalismo está assente e, como defende Arendt 

(1995, p. 40), “a marca distintiva da verdade de facto 

está em que o seu contrário não é nem o erro nem a 

ilusão, nem a opinião [...] mas a falsidade deliberada 

ou a mentira”, a reavaliação do posicionamento do 

jornalismo perante a sociedade visa (re)conquistar o 

lugar de mediador da realidade, não como revelador 

da verdade em si, mas como um narrador dos fatos 

que compõem essa realidade (GOMES, 2020), numa 

função de conexão entre a singularidade dos sujeitos 

para a particularidade do ambiente que os cerca e a 

universalidade do mundo (KARAM, 1997). 

O resultado esperado desse reposicionamento é 

a viabilização de um novo canal de relacionamento 

com esse público, que deposita credibilidade nas fake 

news, para gerar troca de confiança. Este público é 

representado na mediação da realidade feita pelo 

jornalismo, e é partícipe nas interações sociais. Isso 

não implica dar-lhes o juízo de verdade absoluta que 

possam requerer, mas sim reconhecê-los como alter-

nativas em um mundo plural no que diz respeito às 

crenças.
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Ao contrário das primeiras décadas dos produtos 

audiovisuais, em que o consumidor estava restrito a 

programações pré-definidas, hoje ele pode escolher 

quais, quando e como irá consumir seus produtos, 

na chamada Cultura da Convergência (JENKINS 

2009). Entre as possibilidades que emergem está o 

streaming, uma plataforma que reúne produtos que 

podem ser acessados de diferentes meios a todo mo-

mento, desde que haja uma conexão com a internet 

(MIRANDA, 2017). No Brasil, uma das opções nesse 

contexto é o Playplus, ligado ao Grupo Record e lan-

çado em agosto de 2018. Este trabalho realizou um 

levantamento para entender como o jornalismo está 

presente na plataforma. Os dados foram observados 

e coletados em 17 de março de 2021.

O Playplus hospeda produtos on demand e ao vivo 

da Record TV e Record News. Além disso, em alguns 

planos de acesso, é possível assistir a programação ao 

vivo da ESPN, Fish TV e canais Disney. Existem três 

planos de assinatura do streaming, um gratuito, em 

que é possível assistir a programação ao vivo da Re-

cord TV e trechos de programas. Por R$12,90, tam-

bém estão inclusos programas na íntegra e ao vivo 

da Disney Jr. e ESPN. O terceiro plano, por R$32,80, 

inclui todos os recursos anteriores com o acréscimo 

dos outros canais ao vivo.

As categorias presentes no PlayPlus são: filmes 

(19), produções originais (12 programas), novelas 

(35), reality shows (39), jornalismo (148), infantil 

(3), esportes (46), entretenimento (186) e séries (9). 

Sendo assim, jornalismo é a segunda categoria com 

mais opções dentro da plataforma, atrás somente 

de entretenimento. Isso pode ser explicado porque 

a plataforma exibe especiais e quadros que existem 

dentro de programas como conteúdos autônomos, 

o que aumenta o número de opções disponíveis. Os 

conteúdos jornalísticos do PlayPlus podem ser dividi-

dos em sete categorias:
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Tabela 1: categorias dos produtos jornalísticos do Playplus.

TIPO NÚMERO DE PROGRAMAS

Original Record TV 41

Especiais Jornal da Record 76

Especiais Domingo Espetacular 8

Originais Record News 5

Produção Multiplataforma 7

Especiais Câmera Record 10

Outros3 7

3 Nesta categoria, estão agrupados especiais e quadros dos programas Balanço Geral, SP no Ar, Fala Brasil e Cidade Alerta.

A produção Multiplataforma é descrita pela pla-

taforma como programas transmitidos pelo canal 

do Jornal da Record no YouTube, portal R7, Record 

News e PlayPlus. Porém, o que se pode observar é que 

não existem produções originais de Jornalismo para 

o PlayPlus, mas uma transposição dos conteúdos exi-

bidos originalmente nos canais de televisão da rede. 

Este processo é semelhante ao existente no início do 

jornalismo impresso ao migrar para o ambiente digi-

tal, quando o conteúdo era recuperado dos veículos 

impressos para ser publicado na web (REGES, 2010).

Em relação à temporalidade, todos os programas 

estão disponíveis desde 2019, mas alguns original-

mente foram ao ar anteriormente, como a cobertura 

das eleições de 2018. Porém, há uma dificuldade em 

identificar a data exata que estes programas foram 

ao ar, porque a plataforma só disponibiliza o ano 

de exibição, sem expor dia e mês (com exceção dos 

telejornais diários, que os programas são identifi-

cados pela data de exibição). Sendo assim, pode-se 

identificar um interesse da plataforma PlayPlus em 

disponibilizar conteúdos jornalísticos, visto que é a 

segunda categoria com mais opções no catálogo. Os 

programas, em grande parte, não são originais, há 

uma transposição dos conteúdos exibidos nas redes 

de televisão. 
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O trabalho delineia sobre a contribuição que a 

monetização de conteúdos online através do paywall 

tem na reafirmação das posições de desigualdade so-

cial, descrevendo a prática do paywall nos três maio-

res jornais online brasileiros em números de acessos 

em 20173: O Globo, Folha de S. Paulo e Estadão.

Por efeito da carência de estudos sobre a moneti-

zação da informação focados no paywall, o estudo se 

dá por meio de pesquisa de natureza exploratória e 

abordagem qualitativa, com técnica de coleta biblio-

gráfica e análise de conteúdo, com objetivo de esbo-

çar a relação da monetização de informações online 

na continuação da desigualdade social.

O paywall4 teve sua estreia nos jornais online em 

1997 quando o Wall Street Journal passou a cobrar 

assinatura mensal aos leitores para o acesso ilimita-

do às suas matérias e colunas. No Brasil, a Folha de 

S. Paulo foi o primeiro jornal a se valer da monetiza-

ção de conteúdo online através do paywall em 2012. 

A fim de convencer o leitor a pagar por notícias que 

antes eram lidas de forma gratuitas, os jornais passa-

ram a prometer um “jornalismo de qualidade”, numa 

tentativa de justificar a adoção do paywall. França 

afirma que “a questão da qualidade surge como pon-

to de sustentação da implantação do paywall, pois, o 

fator chave para o sucesso [...] tem sido a motivação 

do assinante através da oferta de conteúdo de qua-

lidade com exclusividade.” (FRANÇA, 2016, p. 41).

A prática possibilitou às redações experimentar 

maior compromisso com a informação. Mas, apesar 

das liberdades concedidas, discutir sobre a economia 

da informação no capitalismo sem reconhecer as im-

plicações sociais não dá conta da complexidade da 

temática. Por essa razão e reconhecendo a natureza 

recente dos arcabouços que compõem o campo da 

Comunicação Social no Brasil, considerou-se signifi-

cativo o questionamento deste estudo.

Sendo a Era da Informação entendida como uma 
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recente ordem social em que as relações humanas e 

de poder se baseiam no acúmulo, troca e processa-

mento de informações, indivíduos beneficiados pela 

possibilidade de maior acesso a informações possuem 

maior perspectiva de ascensão social em comparação 

a grupos mais vulneráveis, compreendidos como 

grupos de indivíduos em situações socioeconômicas 

que dificultam ou impedem acesso a direitos capazes 

de aumentar a possibilidade de ascensão social.

Entre os jornais observou-se o uso de paywalls 

menos rigorosos, podendo ser entendido como um 

“test drive” ao leitor, permitindo um vislumbre do 

produto antes de adquiri-lo, mas também como uma 

maneira que os jornais encontraram de não afastar 

totalmente leitores de forma que os poucos anúncios 

ainda existentes no site tenham audiência suficiente 

para garantir retorno financeiro.

Os planos oferecidos são inteiramente digitais, 

quando um a cada quatro brasileiros não possuem 

acesso à Internet, o que representa cerca de 46 mi-

lhões de pessoas. A desigualdade de acesso à infor-

mação trata-se de um conjunto de fatores que conde-

nam a população à desinformação e maior circulação 

de Fake News, posto que as alternativas como sites e 

portais online gratuitos não possuem, muitas vezes, 

recursos para a elaboração de informações com credi-

bilidade ou apuração.

Enquanto a Era da Informação for atravessada 

pelo sistema econômico capitalista, o acesso desigual 

às informações será uma possibilidade existente a ser 

observada. Verificou-se a existência de aplicativos e 

extensões capazes de burlar o paywall, entregando ao 

leitor o acesso às notícias livre de restrições. Entre-

tanto, apesar de se apresentar como uma alternativa 

a indivíduos sem possibilidades de pagar por assina-

turas online, a prática pode ser vista como imoral e 

criminosa. A liberação de alguns conteúdos no início 

da pandemia do novo Coronavírus em 2020, a fim de 

manter o leitor informado e minimizar inverdades 

amplamente divulgadas nas redes sociais demonstra 

a importância da informação no cotidiano da socie-

dade, reconhecendo a dificuldade de acesso à infor-

mações provocada pelo paywall.
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Nos últimos anos, um dos debates mais recor-

rentes no campo da comunicação é sua nova dinâ-

mica interacional com a sociedade. Observamos co-

tidianamente não apenas esta, mas muitas outras 

possibilidades criadas pelo surgimento da internet 

2.0 (Renó e Flores, 2012) e é em meio a esse novo 

contexto - e totalmente alinhado a ele - que surge a 

narrativa transmídia, uma estratégia para explorar 

a combinação entre mídias e plataformas como uma 

nova maneira de contar histórias, de maneira inte-

grada. No âmbito da mesma, o usuário não é mais 

um consumidor de conteúdo, mas sim um prosumi-

dor (Renó, 2012; Scolari, 2013).

A proposta da narrativa transmídia é contar 

uma história distribuindo suas partes por diferentes 

meios, plataformas e linguagens, explorando assim 

as oportunidades de cada uma para disponibilizar o 

conteúdo da melhor maneira. A interação com os di-

ferentes níveis de informação, percorrendo o mundo 

narrativo desenvolvido, completa a experiência que 

um projeto do gênero propõe. (Renó e Flores, 2012).

Tal tipo de narrativa oferece oportunidades em 

diferentes campos da comunicação, sendo ampla-

mente explorada no ficcional, como no caso de gran-

des franquias como a Marvel (Scolari, 2013). No 

entanto, no jornalismo há diversos caminhos para 

o desenvolvimento de produções com tal teor, sen-

do possível verificar o surgimento cada vez maior de 

projetos em redações brasileiras, como a Folha de 

Londrina, que tem um caderno dedicado a experi-

mentações de tais tipos de conteúdo.

Nesse sentido, a narrativa transmídia também 

oferece oportunidades ao jornalismo científico, uma 

vez que é possível criar estratégias e explorar dife-

rentes tipos de conteúdo, mídias e plataformas para 

melhor transpor determinado conteúdo de ciência, 

gerando engajamento e interesse público. É sobre 

tais possibilidades e experiências que a pesquisa se 

debruça.

Pretende-se refletir se o uso da narrativa trans-

mídia pelo jornalismo científico acabaria por ultra-

passar a questão da divulgação de ciência – que é 

entendida no Brasil como a comunicação dos fatos e 

resultados da produção científica, por si só – e chegar 

a um patamar de comunicação científica. De acor-

do com Silva (2017), tal tipo de conteúdo aumenta 

a percepção da ciência, traduzindo sua natureza, 

objetivos, métodos e resultados. Nesse contexto, o 
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jornalista se torna um mediador social e produtor 

de conhecimento, explorando outras fontes de in-

formações e criando um diálogo social. Para o autor, 

tal atividade possibilita que o público tenha acesso a 

instrumentos para compreender avanços científicos 

e tecnológicos e seu papel social.

Para refletir com maior efetividade sobre as pos-

sibilidades de desenvolvimento de conteúdos jorna-

lísticos transmídia, inclusive com relação à comu-

nicação científica, foram selecionados três projetos 

para análise – A batalha de Belo Monte, da Folha de 

S.Paulo, Político em construção do Estado de S. Paulo 

e ‘Rio Tibagi: um gigante paranaense. 

Entrevistas com os jornalistas que desenvolve-

ram os projetos estudados poderão ainda oferecer di-

ferentes perspectivas sobre o tema. Além disso, um 

questionário aplicado junto a estudantes do curso de 

jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da USP 

possibilitará uma análise sobre a produção e tal tipo 

de conteúdo. Também se pretende promover uma 

analisar a cobertura da pandemia da covid-19 dentro 

possibilidades da narrativa transmídia. 

Assim, busca-se refletir sobre essas possibilida-

des e experiências que a narrativa transmídia oferece 

para conteúdos jornalísticos, inclusive mais especiali-

zados, como no caso jornalismo científico, destacan-

do pontos interessantes para sinalizar um caminho 

para a construção de novos projetos na mesma linha. 

Busca-se colocar em pauta a importância da reflexão 

sobre o pensar transmídia (Laurel, 2000 apud Gos-

ciola, 2014) imaginar uma história com início, mas 

sem fim, considerando não só o conteúdo, mas a te-

mática, a experiência e preferência do usuário, seus 

impactos e reverberações. 
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A presente pesquisa dedicou-se a observar, a 

partir da perspectiva de compromisso do jornalismo 

com os direitos humanos, como se dá a construção 

das narrativas jornalísticas nas coberturas sobre 

pautas de violência contra a mulher em sites de no-

tícias. O objeto do estudo foi a cobertura dos portais 

G1 e R7 sobre o caso de tentativa de feminicídio de 

Elaine Caparroz, em fevereiro de 2019. A gravidade 

do fato chocou milhões de pessoas, causando grande 

comoção e repercussão nacional.

Notícias como esta são recorrentes na grande 

mídia de massa. A violência de gênero não escolhe 

classe social e acontece em todas as camadas da so-

ciedade, devendo ser compreendida e comunicada da 

melhor maneira por meio do jornalismo, que atua 

também de forma a pressionar os poderes para que 

políticas públicas sejam mais efetivas no combate às 

violências e suporte às vítimas.

Conforme citam Nasi e Raddatz (2017, p. 82), o 

jornalismo tem a função e o dever de evidenciar aos 

cidadãos quando estes direitos não estão sendo cum-

pridos de forma a respeitar a Declaração Universal 

do Direitos Humanos, podendo influenciar em de-

cisões políticas, no sentido de pressionar órgãos go-

vernamentais.

Nesse aspecto, é a mídia que toma para si o direito 

de informar aos cidadãos que determinados di-

reitos humanos estariam sendo negados a outros 

cidadãos. Assim, pode contribuir para a mediação 

das relações de negociação entre órgãos mun-

diais de defesa dos direitos humanos e as nações. 

(NASI; RADDATZ, 2017, p. 83)

Foram escolhidas seis matérias a serem analisa-

das, publicadas entre 18 e 25 de fevereiro de 2019, 

as quais retratam o caso com o enfoque na vítima, 

sendo assinadas por repórteres dos portais. Duas são 

do portal R7 e quatro do G1, determinadas por meio 

de critérios que permitiram um recorte pertinente, 

garantindo a pluralidade das narrativas.

 Optou-se pelo método de Análise Pragmática da 

Narrativa Jornalística, a fim de identificar o uso de 

recursos específicos e estratégias jornalísticas, a re-
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petição, a construção, a linguagem, ou seja, o modo 

como se apresentam as narrativas, de maneira a re-

construir essas narrativas, reconhecendo as inten-

cionalidades por trás dos narradores. Essas estraté-

gias foram analisadas a partir dos quatro primeiros 

movimentos propostos por Motta (2007).

A pesquisa foi construída com base nos conteú-

dos teóricos de autores como Nasi e Raddatz (2017), 

Saffioti (2001), Chagas e Chagas (2017), Cunha e 

Ferreira (2018), Woitowicz (2008), Barsotti (2014), 

Bartzen (2006), Ferrari (2010), Fotios (2016), 

Schudson (2011), entre outros.

As análises indicaram uma deficiência no apro-

fundamento do caso em relação a temas pertinentes 

ao caso, que poderiam fortalecer o debate acerca da 

violência contra a mulher. Também, observou-se a 

falta de dados, estatísticas e informações comple-

mentares ao tema, uma vez que o caso repercutiu 

grandemente à época do crime, levantando debates e 

colocando o assunto em pauta na mídia nacional. No 

entanto, identificou-se um discurso objetivo e claro, 

seguindo as normas jornalísticas padrões, sem indí-

cios de discursos que culpabilizam a vítima ou suavi-

zam o crime.

Pôde-se concluir que as narrativas jornalísticas 

acerca da cobertura de casos de violência contra a 

mulher cumprem um papel modesto na perspectiva 

dos direitos humanos com relação a seu papel em 

sociedade, uma vez que o não aprofundamento das 

temáticas sugere uma falta de interesse em pautar 

mais estes temas na grande mídia. 

Por fim, a pesquisadora acredita no potencial da 

pesquisa para reforçar o debate acerca do tema e da 

necessidade de que as narrativas jornalísticas apre-

sentem dados, estatísticas e informações relevantes 

sobre a violência contra mulher, a fim de conscienti-

zar, prevenir e incentivar as vítimas a denunciarem, 

uma vez que a grande maioria das mulheres não de-

nuncia esse tipo de violência, o que acaba, em muitos 

casos, levando ao feminicídio dessas mulheres.
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RESUMO
Além da crise pandêmica, entre os tensionamen-

tos da era digital se apresenta um cenário disruptivo 

no qual tem emergido a plataformização e a desin-

formação, que estão relacionados ao abuso das cor-

porações e às notícias falsas, ao que se soma a crise 

do jornalismo, desafios que exigem reflexão sobre o 

futuro do jornalismo. Ao mesmo tempo há oportuni-

dades para a reinvenção do jornalismo. 

INTRODUÇÃO
O jornalismo se insere num contexto de crise 

a partir do advento da era digital, mas ainda exis-

tem outros tensionamentos que estão relacionados 

ao abuso das corporações e às notícias falsas, entre 

outros desafios que exigem refletir sobre um futuro 

para o jornalismo.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO JORNALIS-
MO

O jornalismo confronta-se, na revisão de Chris-

tofoletti (2019), com desafios que desencadearam 

uma crise disruptiva, devido a: (i) gratuidade da in-

formação na web; (ii) chegada de novos competido-

res não-jornalistas (youtuber, influenciador digital e 

outros amadores) que postam informações na Inter-

net com mais agilidade; (iii) chegada das plataformas 

tecnológicas que se tornaram atravessadores e que-

braram o domínio na distribuição das notícias; (iv) 

”afrouxamento da qualidade” da informação por não 

haver verificação do “teor, relevância e autenticida-

de” e por haver renúncia à “responsabilidade sobre o 

que se torna público”; (v) “desvio da função pública 

e renúncia do papel social junto às comunidades”. 

(CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 90-91). 

Um dos a indicar caminhos foi Salaverría (2015), 

que propôs sete tendências para o jornalismo do fu-

turo: “1. Periodismo móvil, 2. periodismo de datos, 

3. Periodismo de gran formato, 4. Periodismo hi-

-tech, 5. Periodismo viral, 6. Periodismo global e 7. 

Periodismo de laboratório” (SALAVERRÍA, 2015, p. 

137-143).

Entre o que se destaca o experimentalismo jor-

nalístico: uma unidade interna para experimentação 

e desenvolvimento de produtos e serviços. Ao que 

se pode acrescentar tendências que Christofoletti 

(2019) propõe sobre “Onde é a saída” para o jorna-

lismo: jornalismo adaptativo: adaptar-se constante-

mente, o que envolve, ao mesmo tempo, flexibilidade 

diante das mudanças, e “tenacidade, persistência e 
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convicção” para implementar um “plano governativo 

editorial” que envolva as dimensões editorial, admi-

nistrativa e de “engajamento e circulação” de forma a 

mobilize são só os jornalistas, os donos e os leitores, 

mas também os “demais stakeholders” (CHRISTO-

FOLETTI, 2019, p. 79-87).

Jornalismo sustentável: o que busca criar pro-

postas editoriais inovadoras, desenvolver e aplicar 

novas tecnologias, desenvolver novas linguagens e 

novos modos de conectar com o público para cons-

truir modelos editorialmente independentes e eco-

nomicamente sustentáveis. 

Van Dijck (2019) aborda a “sociedade por pla-

taformas e algoritmos”, o que exige um jornalismo 

adaptado às plataformas. A “cultura de conectivi-

dade” de Van Dijck (2019) tem as seguintes dimen-

sões: (i) datificação; (ii) algoritmos: sequência de 

instruções de programação para transformar dados 

em resultados; (iii) Infraestrutura; (iv) Modelos de 

negócios; (v) Governança de plataformas; (vi) Práti-

cas; (vii) Affordances: como a ação pode ser datificada. 

(Adaptado de Van DIJCK, 2019; D’ANDREA, 2020, 

p. 25-31), o que sugere uma “tendência à plataformi-

zação de tudo” (D’ANDREA, 2020, p. 67-68). Além 

do jornalismo algoritmo, a que se refere Diakopoulos 

(2019, p. 1) que defende que “a era dos algoritmos 

de notícias” pode ajudar a dar produtividade ao jor-

nalismo. 

CONCLUSÕES 
Destacam-se práticas experimentais e inova-

doras que vêm apresentando uma combinação de 

tecnologia e de criatividade, do que se propõe, a ser 

pesquisada, a possibilidade de se vislumbrar o jor-

nalismo experimental para que construa um futuro 

para o jornalismo. 
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O projeto de pesquisa tem como proposta de 

estudo compreender como os cursos de jornalismo 

estão adaptando seus currículos ao desafio comba-

ter a desinformação e as fake news.No relatório de 

pesquisa da MIDIARS (Grupo de Pesquisa em Mídia, 

Discurso e Análise de Redes Sociais) sobre desin-

formação no Brasil concluiu que uma das formas de 

combatê-la é:

“(...) ponto fundamental é o investimento em en-

sinar e debater o consumo de informação e jorna-

lismo no ambiente digital, bem como os proble-

mas trazidos pela desinformação na mídia social. 

Sugere-se que isso ocorra tanto em ambientes de 

formação, como escolas e universidades, quanto 

em ambientes institucionais da sociedade”. (MI-

DIARS, 2021, p.36)

Com a revolução digital o trabalho do jornalista 

tem se reconfigurado, trazendo tanto instabilidades 

como transformações na área. A desinformação sem-

pre esteve presente em qualquer época, porém ela foi 

multiplicada pelas redes, como explica Fogel (2020, 

p. 23) “Neste oceano (de 3.000 milhões de usuários) 

se produz uma tremenda onda de desinformação que 

ninguém pode parar. É uma luta contra um oceano 

de conteúdo produzido por seres humanos”.6 Nun-

ca antes no mundo foi possível que qualquer pessoa 

tivesse acesso facilitado a compartilhar informações 

imediatas, sendo elas verdadeiras ou não, com expo-
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sição a qualquer um que se dispor a ler. Um desafio 

para o campo de Jornalismo, que tem seu protago-

nismo como mediador no processo informativo re-

configurado, pois além de informar, contextualizar, 

interpretar a realidade, precisa também combater 

um ecossistema desinformativo. E isso passa, tam-

bém, pela formação dos profissionais que vão atuar 

nesse contexto. O estudo que se inicia se encontra 

na perspectiva das orientações das Diretrizes Curri-

culares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Jornalismo que contemplam o contexto de transfor-

mações da profissão, inclusive a necessidade de for-

mação com olhar para inovação, empreendedorismo 

e novas práticas jornalísticas  

Sendo assim, o projeto de pesquisa teve início 

no primeiro semestre de 2020 tendo como objetivo 

mapear as matrizes curriculares dos cursos de jor-

nalismo do Estado do Paraná. Foram selecionadas 

instituições de ensino que participaram do ENADE7 

2018. Nesta apuração foram identificados 20 cursos, 

entre privadas, estaduais e federais. 

A partir desse levantamento foi realizada uma 

busca das matrizes curriculares e a identificação das 

disciplinas e ementas disponíveis no site de cada ins-

tituição, observando quais disciplinas (eletivas e op-

tativas), que tinham como proposta trabalhar inicia-

tivas de empreendedorismo, inovação, letramento 

digital ou novas práticas jornalísticas que pudessem 

estar relacionadas à temática da desinformação.

Conforme o gráfico 1, o levantamento foi veri-

ficado que apenas 13 faculdades tinham disponíveis 

seus currículos online. Com este primeiro levanta-

mento foi possível verificar, ainda que de forma ex-

ploratória, que todas tinham em comum disciplinas 

ligadas à temática do empreendedorismo, abordando 

gestão, economia, administração e negócios. As te-

máticas inovação e novas práticas também estão pre-

sentes em disciplinas que abordam tendências na co-

municação, jornalismo de dados e branded content. 

7  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

Nas matrizes não foram registradas disciplinas que 

mencionaram, diretamente, a temática da desinfor-

mação. 

Gráfico 1

Gráfico 2

O próximo passo é enviar um questionário onli-

ne para cada coordenador do curso das instituições 

para compreender como os currículos estão sendo 

estruturados para o combate a desinformação, e 
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agregando disciplinas novas, e projetos inovadores e 

quais são os desafios enfrentados. 

Através de uma análise qualitativa dos dados 

coletados esperamos conseguir visualizar como os 

cursos de jornalismo estão se adequando (ou não) às 

novas demandas da profissão. A pesquisa também 

pode se tornar uma base de dados sobre a formação 

do jornalista no Paraná. 
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A proposta deste projeto de pesquisa é fazer um 

levantamento sobre a oferta de cursos de Jornalismo 

no Brasil, com o propósito de delinear o perfil des-

ta graduação, tanto do ponto de vista quantitativo 

quanto qualitativo.

Buscaremos elucidar questões como: quantos 

cursos de Jornalismo estão sendo ofertados atual-

mente no Brasil; em quais modalidades (presencial, 

semipresencial ou EaD); como eles estão distribuí-

dos geograficamente; qual o número de vagas oferta-

das; qual o número de egressos; qual o preço médio 

das mensalidades nas instituições privadas; e ainda 

quais as características distintivas das grades de cur-

so, tendo como base as Diretrizes Curriculares im-

plementadas a partir de 2013.

A pesquisa parte de análises de bancos públi-

cos de dados, como o portal do E-Mec e o Senso da 

Educação Superior, em relação ao ano de 2019. Até o 

momento, desconhecemos outras pesquisas publica-

das que tenham esta abrangência. Entre os trabalhos 

com abordagem semelhante, ressaltamos a pesquisa 

“Perfil profissional do jornalismo brasileiro” (MICK, 

2013) que estimou a quantidade de jornalistas em 

atuação no Brasil.

Eduardo Meditsch e Janaíne Kronbauer dos 

Santos, na pesquisa “Identidade do Jornalismo e da 

Comunicação”, também fornecem informações rele-

vantes. Os estudiosos analisaram os títulos das dis-

ciplinas ofertadas por dez cursos de Jornalismo, de 

instituições públicas e privadas das cinco regiões do 

país, com o objetivo de identificar como as institui-

ções interpretaram as novas Diretrizes Curriculares, 
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de 2013, em suas grades.

Ambos os estudos fazem levantamentos impor-

tantes no que trata da oferta do curso de Jornalis-

mo, porém com foco diferente do que é proposto por 

nossa pesquisa. No primeiro estudo citado, Mick 

apresenta dados em relação à quantidade de cursos 

ofertados no Brasil, porém o foco do pesquisador é 

investigar mais a fundo a atuação profissional dos 

egressos do curso de Jornalismo no Brasil. Meditsch 

e Santos realizam uma análise amostral sobre as dis-

ciplinas teóricas do curso, com o objetivo de pesqui-

sar se os títulos das matérias se aproximam mais da 

Comunicação Social ou do Jornalismo.

Diante disso, é possível apontar a importância 

do nosso estudo, uma vez que iremos trazer à tona 

novos dados sobre a oferta de cursos no Brasil, num 

primeiro momento, e em seguida uma análise das 

grades curriculares destes cursos. O nosso objetivo 

é quantificar os cursos ofertados e delinear o perfil 

dessa graduação.

Do ponto de vista quantitativo, iremos utilizar a 

descrição matemática / estatística para descrever as 

características do fenômeno estudado (SILVA, 2005). 

Vamos traçar a incidência do curso de Jornalismo e 

a relação entre as variáveis (preço médio das mensa-

lidades nas instituições privadas, média de egressos 

nas cinco regiões do país, as modalidades dos cursos 

ofertados). 

A partir do método qualitativo (SILVA, 2005) 

será possível realizar o aprofundamento dos dados 

e apontar as características distintivas das diferentes 

ofertas da graduação em Jornalismo.
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Neste resumo será apresentado parte da pesqui-

sa sobre como o telejornalismo tem abordado as in-

formações sobre as vítimas da pandemia de covid-19, 

a partir da análise das edições do Jornal da Record 

(Record) e do Jornal Nacional (Rede Globo), no dia 

24 de março de 2021. Para a análise foi utilizado o 

conceito metodológico de modo de endereçamento 

(GOMES, 2011). De acordo com a autora o concei-

to fala da forma como um determinado programa se 

relaciona com audiência, a partir da “construção de 

um estilo (GOMES, 28)”: “deverá permitir ao analis-

ta compreender como essas questões são atualizadas 

em um produto específico, objeto de análise” (GO-

MES, 2011, p. 28). 

A aplicação da metodologia trabalha a partir de 

nove operadores4 que funcionam como categorias de 

análise que se articulam entre si. As práticas utiliza-

das nas análises do modo de endereçamento nos aju-

dam a entender como um programa estabelece certos 

meios para se comunicar com o seu público, a “orien-

tação para o receptor”, como enfatiza Gomes (2011, 

36). Desta forma observou-se como os mediadores 

conduzem o telejornal e o posicionamento diante do 

telespectador. Os mediadores são os apresentadores 

dos dois telejornais analisados. Na data, o Jornal da 

Record foi apresentado por Christina Lemos e Luiz 

Fara e do Jornal Nacional, por William Bonner e Re-

nata Vasconcelos. Também foi observado de que ma-

neira estão transmitindo as informações, a organiza-

ção das notícias e as temáticas, e proximidade com a 
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audiência.

As impressões avaliadas pelo método foram sig-

nificativas, de maneira que pudemos observar al-

gumas diferenças na abordagem da notícia sobre o 

Brasil ter ultrapassado o número de 300 mil vítimas 

da Covid-19. O assunto é tratado pelos dois jornais 

na abertura na cabeça que antecede os primeiros VTs 

exibidos. O primeiro bloco do JN destaca quatro Vts: 

a reunião dos chefes dos três poderes da república 

para a criação de um comitê de enfrentamento da 

pandemia, um segundo VT com a fala do Ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a vacinação - esses 

dois temas foram tratados no segundo bloco pelo JR. 

Ainda foram exibidos no primeiro bloco do JN uma 

reportagem sobre os efeitos causados pelo uso de 

medicamentos ineficazes contra a Covid-19 e um VT 

com o discurso do presidente da Câmara dos Deputa-

dos, Arthur Lira, sobre as ações realizadas até então 

para combate à pandemia. O JR abre falando sobre a 

pandemia de Covid-19 e cita as 300 mil vítimas. Na 

sequência exibe uma matéria sobre o atendimento 

nos hospitais e, mais duas reportagens que mostram 

como trabalhadores e pequenos empresários foram 

afetados pelas medidas restritivas em mais de 1 ano 

de pandemia. O fechamento do primeiro bloco do JR 

traz os números da pandemia no Brasil, utilizando 

como fonte os dados do Ministério da Saúde. Já o JN 

apresenta no segundo bloco, mas usa como fonte o 

levantamento realizado pelo consórcio de veículos de 

imprensa. Podemos ver diferenças nas abordagens 

sobre a pandemia quando o JR opta por colocar em 

segundo plano a proposta de criação de um comitê 

para enfrentar a pandemia e a entrevista com o Mi-

nistro da Saúde, acontecimentos que repercutiram 

no dia. No lugar optaram por matérias relacionadas, 

mas não factuais. No JN as afirmações do ministro 

da saúde foram comentadas ao longo da exibição 

pelos apresentadores, com questionamentos. Há 

divergência entre os números da Covid, pela utili-

zação de fontes diferentes. O JR informa que o nú-

mero total de casos é de 12.220.011 e as mortes em 

24 horas chegaram a 2009. Já o JN, os números são 

12.227.179 e 2.244, respectivamente. Na observação 

das edições, foi possível perceber a diferença a orien-

tação para o receptor, destacada por Gomes (2011) 

na organização das matérias, construção textual dos 

mediadores e nas informações apresentadas em fun-

ção da escolha de fontes. 
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Busca-se responder algumas perguntas impor-

tantes durante a proposta de criação deste artigo: (1) 

estabelecer uma relação entre os resultados encon-

trados durante a pesquisa do grupo “fake news e a 

amplificação do medo” com as principais temáticas 

encontradas e discutidas na Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMI) das fake news; (2) Visua-

lizar o cenário envolvendo as fakes news (notícias 

falsas, tradução livre), e o campo político brasileiro à 

luz dos resultados coletados durante a realização da 

pesquisa do grupo citado no item (1); (3) Entender a 

perspectiva do processo comunicacional e o seu po-

der de alcance nas massas populacionais. Encontran-

do-se as respostas, não necessariamente na ordem 

em que as perguntas foram elencadas, será possível 

entender, porém não limitando a apenas este estudo, 

o processo envolvendo as fake news e o campo polí-

tico brasileiro.

Sobre o processo comunicacional político e a co-

municação de massa, podemos compreender, confor-

me Cademartori e Neto (2013, p. 12):

A comunicação política é o conjunto de mensagens 

que condicionam a atividade de um sistema polí-

tico, as formações de demandas e respostas dadas 

pelo sistema. Para o autor, ela está ligada “[...] à so-

ciologia das comunicações de massa, é própria das 

teorias que se concentram nos efeitos de um aces-

so desigual aos recursos de comunicação sobre a 

distribuição do poder político dentro dos diversos 

grupos organizado.” (PANEBIANCO, 1998, p.201)

Corroborando com a temática da propagação de 

notícias falsas, em virtude do processo de não verifi-

cação da possibilidade da checagem da notícia, infor-

ma-nos Menezes (2020, MINDMINERS blog):
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A chamada era da informação trouxe a possibili-

dade de todos nós sermos agentes ativos na pro-

dução de informações jornalísticas. Contudo, a 

capacidade de produção extrapolou a de verifica-

ção. Em meio a produção massiva de informações, 

oriundas das mais diversas fontes, não somos ca-

pazes de verificar a veracidade de cada uma delas, 

coletivamente ou individualmente. Esse cenário 

se tornou propenso para produção do que conhe-

cemos hoje como “fake news” ou, em tradução li-

vre, as notícias falsas.

Diante dessas perspectivas, tanto do processo 

comunicacional das massas quanto do campo políti-

co, podemos relacionar e referenciar a Comissão Par-

lamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, 

instalada em 2019, composta por 15 senadores e 15 

deputados. Essa CPI investigou a criação de perfis 

falsos e ataques cibernéticos nas diversas redes so-

ciais, com possível influência no processo eleitoral e 

debate público. (Senado Notícias, 2019).

Nós vemos a cada dia famílias sendo atingidas por 

notícias falsas e precisamos dar um basta nisso 

e descobrir quais são os focos desta indústria de 

fake news que abala a democracia brasileira. Esta 

é uma comissão suprapartidária e espero contar 

com todos os pares para que a gente possa dar essa 

resposta a nossa sociedade. (Ângelo Coronel, pre-

sidente da CPI, 2019)

Aplicou-se a análise de conteúdo na observação 

de falsas notícias já verificadas pelas agências de fact 

checking do G1, denominada fato ou fake, criou-se 

um levantamento de fake news apuradas por essa 

agência desde o início da pandemia até 13 de abril de 

2020. Adiante, oito pesquisadores de iniciação cien-

tífica encontraram falsas informações relacionadas à 

pandemia da COVID-19 que giravam em três temá-

ticas, entre as quais, destaca-se neste estudo a polí-

tica. Diante do levantamento de dado e as análises 

realizadas até então, o grupo “fake news a amplifica-

ção do medo”, observou-se uma das resposta sobre o 

campo político e as fake news:

Com a imagem a acima, com fonte do autor, per-

cebe-se que o tema fake news e política ainda é con-

siderada uma preocupação muita alta, e precisamos 

compreender e relacionar todo o processo comuni-

cacional e político, a fim de obtermos respostas para 

a redução e o entendimento referente à divulgação 

e propagação de notícias falsas no campo político. 

O prodigioso desenvolvimento dos meios de comu-

nicação, ao longo do século XX, modificou todo o 

ambiente político. O contato entre líderes políticos, 

sentiram o impacto da evolução tecnológica da mí-

dia. (MIGUEL, 2002)
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O termo fake news é descrito por Carvalho (2019, 

p. 23) como “conteúdos com formato que imita notí-

cias tradicionais e que são propagados sobretudo em 

ambientes digitais, tendo como objeto histórias fal-

sas/inventadas”. Pós-verdade é compreendida como 

o fenômeno em que “grupos de indivíduos tendem 

a se reunir para compartilhar interesses comuns, 

percebe-se o reforço a determinados pontos de vis-

ta que tendem a excluir as ideias contrárias” (FORT; 

CARVALHO, 2021, p. 8). E desinformação pode ser 

compreendida como “a distribuição de conteúdos in-

verídicos cujo objetivo principal é contrariar outras 

informações para alterar o comportamento da socie-

dade” (FORT; CARVALHO, 2021, p. 9). 

Tendo em vista os conceitos apresentados, o es-

tudo se propõe a conhecer o estado da arte – a partir 

de três grandes eventos científicos na área da Comu-

nicação – de fake news, pós-verdade, fact checking 

e desinformação no país. Por meio dessas palavras-

-chave, os pesquisadores que assinam o presente 

resumo expandido buscaram localizar os artigos 

apresentados com essa temática nos congressos da 

Intercom, SBPJor e Compós entre os anos de 2015 

e 2020.

O objetivo é observar como a academia tem se 

dedicado a estudar o assunto. Com o aumento das 

discussões sobre desinformação de 2016 para cá, 

percebe-se consequente aumento nas pesquisas 

apresentadas durante esse período. A equipe deci-

diu incluir os eventos de 2015 a 2020, pois se pós-

-verdade foi eleita palavra do ano pelos Dicionários 

Oxford em 2016, talvez já encontrássemos estudos 
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nos eventos de pesquisa. No período, nota-se que o 

crescimento em relação ao fenômeno da desinforma-

ção criou uma onda de pesquisas na área científica. 

Portanto, a presente investigação busca determinar 

como ocorreu este impacto. 

Para o desenvolvimento do trabalho, emprega-se 

a pesquisa bibliométrica, método de análise quanti-

tativa, que visa mensurar “a contribuição do conhe-

cimento científico derivado das publicações em de-

terminadas áreas” (SOARES et al, 2016, p. 176). Foi 

utilizada uma ficha de coleta de dados adaptada de 

estudo anterior sobre Novas Práticas Jornalísticas 

desenvolvido no Grupo de Pesquisa Incom (Intera-

ções Comunicacionais, Imagens e Culturas Digitais), 

registrado na Universidade Tuiuti do Paraná.

A ficha prevê o levantamento a ser realizado em 

duas fases. A primeira fase prevê a identificação dos 

artigos apresentados por evento, ano da divulgação 

do trabalho, autoria, Grupo de Trabalho ou Divisão 

Temática, o resumo, as referências bibliográficas. 

São os dados obtidos nesta etapa que são apresen-

tados. A segunda fase, de cunho interpretativo, visa 

sistematizar os dados, identificando os aspectos re-

lacionados à desinformação, as abordagens teórico-

-metodológicas dos artigos e as principais conclusões 

expostas pelos autores.

Os dados colhidos dos congressos são cataloga-

dos e analisados de forma linear, com objetivo de ge-

rar dados que demonstrem o conhecimento compar-

tilhado a esse respeito. Buscamos demonstrar com 

estes dados o impacto causado pelo crescimento da 

prática da desinformação e melhor expor como isto 

impacta a percepção da academia nos estudos comu-

nicacionais. A pesquisa proporcionará um banco de 

dados dos cinco anos do levantamento proposto, re-

lacionando o número de autores citados, quantidade 

de artigos publicados e os grupos de estudos mais 

comuns nesta área.

Como dados preliminares, foram observados que 

nos anos de 2015 e 2016 apenas dois trabalhos, apre-

sentados no Intercom, fizeram menção às palavras-

-chaves consultadas; em 2017, foram onze trabalhos; 

2018, dezoito artigos; 2019, 28; e em 2020, aumento 

substancial de trabalhos a respeito de desinforma-

ção, 38 artigos apresentados, sendo a maioria deles, 

26, no Intercom.

Quadro 1 – Artigos sobre desinformação apresentados em eventos da área

Instituição/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Compôs 0 0 1 1 6 3

Intercom 2 0 8 10 16 26

SBP Jor 0 0 2 7 6 9

Total 2 0 11 18 28 38

Fonte: os autores.

Tal banco de dados poderá ser utilizado por es-

tudantes de jornalismo ou pesquisadores para fa-

cilmente acessar os estudos sobre a desinformação 

dentro do período estipulado. Esperamos que o re-

sultado desta pesquisa sirva como uma base para a 

criação de novas pesquisas sobre o assunto, auxilian-

do os pesquisadores na procura de material referen-

cial para novos estudos de comunicação e desinfor-

mação. 
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De maneira geral, a crise da Covid-19 que emer-

giu em 2020 representou um desafio hercúleo para 

a economia mundial, assim como para governos e 

sociedades (Karwowski et al., 2020). Ela impôs um 

desafio que se deu tanto no âmbito da saúde públi-

ca, como também, nas relações políticas e econômi-

cas, mudando muitas tendências e acelerando outras 

que já estavam em curso. A pandemia transformou o 

cenário político americano influenciando por conse-

quência as eleições de 2020 ao mesmo tempo em que 

criaram prioridades políticas urgentes para a nova 

administração Biden (Galea et al., 2021).

Nessa compreensão, a pandemia do novo Coro-

navírus fornece um caminho de teste único quanto 

aos limites do partidarismo e identidade política 

(Gollwitzer et al., 2020). Então, a pergunta que guia 

este trabalho é: a atenção pública em relação a pan-

demia da Covid-19 na web pode ter influenciado o 

resultado da corrida eleitoral de 2020? Considerando 

que os resultados da pesquisa de Baccini, Brodeur & 

Weymouth (2020) e de Warshaw, Vavreck & Baxter-

-King (2020) que apontam uma possível relação entre 

a quantidade de infectados e mortos por Covid-19 e 

a redução de votos de Donald Trump, é provável que, 

no mesmo sentido, a atenção dos internautas sobre o 

tema Covid-19 pode ter servido como um desestímu-

lo ao voto em Trump.

Para testar essa hipótese foi realizado um qua-

se-experimento natural contabilizando dados sobre 

a distribuição geográfica de votos entre Joe Biden e 

Donald Trump em 2020 e também a distribuição de 

interesse público na web (mensurado com o Google 

Trends) em relação ao tema Covid-19. Os resulta-

dos apontam que mais de 8% da perda de votos de 

Trump podem ser relacionados pelo fato “interesse 

na Covid-19”, contudo, o efeito não pareceu signifi-

cativo para Joe Biden.

A crise da Covid-19 é rica em lições e muitas 

destas são especialmente válidas para os Estados 

Unidos. Em nosso mundo globalizado uma doença 

contagiosa originária de um país pode se tornar pan-

dêmica. A disseminação de doenças é um efeito co-

lateral negativo da globalização. Sempre que surgem 

crises ultrapassando as fronteiras de um país, elas 
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exigem uma resposta global e cooperativa (Stiglitz, 

2020). 

Quanto ao possível efeito da pandemia de Co-

vid-19 em relação ao resultado eleitoral da corrida 

de 2020, Baccini, Brodeur & Weymouth (2020) de-

senvolvem um largo estudo estatístico elencando di-

versas variáveis (distribuição espacial) relacionadas 

à Covid-19, dentre elas, quantidade de mortos, nível 

de infecções dentre outras. O resultado sugere que os 

casos de Covid-19 afetaram negativamente a votação 

de Donald Trump. Nesse caminho, o efeito parece ter 

sido mais consistente em áreas urbanas, em estados 

indecisos e também em alguns estados onde Trump 

foi vitorioso em 2016.

Os resultados obtidos na pesquisa de Warshaw, 

Vavreck & Baxter-King (2020) apontam direções pa-

recidas com a pesquisa de Baccini, Brodeur & Wey-

mouth (2020) ao se concluir que, possivelmente, 

Trump poderia ter se beneficiado eleitoralmente da 

redução de mortes por Covid-19. Contudo, isso im-

plicaria em uma ênfase na defesa do isolamento e 

distanciamento social, assim como, no uso de másca-

ras de proteção facial, álcool em gel e outras estraté-

gias para a mitigação da contaminação.

Donald Trump teve desde o início da pandemia 

um comportamento negacionista em relação ao ví-

rus, desestimulando muitas vezes o isolamento so-

cial e a adoção de medidas sanitárias, como o uso de 

máscaras. Nesse cabimento, tal postura, em contras-

te com a atitude de Biden pode ter levado os eleitores, 

em perspectiva racional, a “punirem” eleitoralmente 

Trump com a expectativa de que, caso Trump ven-

cesse, o mesmo poderia continuar sendo displicente 

e ineficiente no combate a Covid-19. Dito de outra 

forma, nossos resultados parecem mostrar que a de-

saprovação do desempenho de Trump no combate a 

Covid-19 pode ter representado um percalço signifi-

cativo contra sua reeleição, afinal, a perda de mais de 

8% dos votos de Trump tem relação pelo interesse do 

tema Covid-19.
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Este trabalho apresenta resultados preliminares 

da pesquisa “Identidade profissional jornalística em 

tempos de transformações profissionais e trabalho 

precarizado”, que se propôs a investigar como a crise 

instalada no mercado de trabalho jornalístico – que 

se caracteriza não apenas pela redução de postos, 

mas também pela progressiva precarização das con-

dições de trabalho, no cenário de transformações na 

profissão – afeta a identidade profissional do jorna-

lista brasileiro, principalmente com as constantes 

adaptações desse ofício aos meios digitais, que alte-

ram as dinâmicas de produção de conteúdo e do exer-

cer da profissão jornalística.

Por meio da realização de um conjunto de entre-

vistas em profundidade com profissionais de reda-

ções de veículos da grande imprensa e alternativos, 

há uma esforço para traçar o perfil do jornalista hoje, 

prestando especial atenção a como a satisfação que, 

historicamente, marca a relação do jornalista com o 

exercício de sua profissão é afetada pelo cenário ad-

verso em questão. No total, foram realizadas seis en-

trevistas com jornalistas em atuação no Rio de Janei-

ro – quatro deles com mais de 7 anos de experiência 

e dois menos experientes, com em torno de 5 anos 

de redação. Nessas entrevistas, buscamos entender 

a relação desses jornalistas com seu ofício, e o que os 

mantém engajados no meio jornalístico.

Breed (1993), por exemplo, menciona “o prazer 

com a atividade” entre os seis motivos de conformis-

mo com as políticas editoriais das empresas jorna-

lísticas. No Brasil, o amor pela profissão é apontado 

com relevância no estudo etnográfico que Travancas 

(1992) realizou no intuito de compreender o “mundo 

dos jornalistas”, mostrando como a profissão influi 

diretamente no estilo de vida de seus profissionais. 

Soloski (1993) também assinala a existência de um 

sistema de recompensas que contribui para que o 

comportamento dos jornalistas não se distancie do 
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esperado pelas organizações onde atuam. Revisita-

mos tais questões num momento no qual as trans-

formações tecnológicas têm levado a um contínuo 

processo de reestruturação nas organizações de 

mídia e remodelação em seus modelos de negócios 

(BELL e OWEN, 2017) que está diretamente relacio-

nado à intensificação de um processo de precarização 

da da profissão.

 Procuramos compreender o que mantém esses 

profissionais na área do jornalismo, apesar das re-

correntes queixas à profissão, e identificamos razões 

como falta de opção, esperança em um futuro com 

melhores condições de trabalho e a paixão pelo fazer 

jornalístico.

Além disso, nas entrevistas iniciais, surgiu como 

um tópico inevitável a pandemia de Covid-19, um 

fator a pesar negativamente sobre a rotina dos pro-

fissionais de imprensa, sendo por expor esses jorna-

listas a situações de risco, ou pela adaptação aos re-

gimes do chamado “home office”. Diferentes relatos 

reiteraram como essa pandemia mudou as dinâmicas 

e condições de trabalho. A própria forma de fazer as 

entrevistas foi alterada no contexto da pandemia não 

só para os jornalistas, como para nós, que conversa-

mos com todos os entrevistados em sessões online 

pelo aplicativo Zoom.

Os entrevistados se queixaram, em algum nível, 

da incógnita que é o futuro não só do jornalismo em 

si, como também de suas próprias carreiras. Fato-

res como um mercado cada vez mais exigente para a 

adaptação desses profissionais ao meio digital, tem-

poradas de demissões em massa, descrédito da mídia 

por parte da população e do governo, disseminação 

de “fake news”, e a mudança brusca das dinâmicas 

de trabalho devido à pandemia resultaram em um 

desnorteamento desses jornalistas sobre suas pers-

pectiva de carreira. 

Ao mesmo tempo, esses profissionais relataram 

o que os motiva a continuar nesse ofício, mesmo 

que o deslumbramento que tinham com a profissão 

quando começaram a atuar tenha passado, buscamos 

nessas entrevistas identificar o que ainda traz prazer 

na profissão, e as formas como essa prática altera a 

vida dos entrevistados.
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O artigo reúne informações e reflexões sobre o 

‘”popular” nas iniciativas ditas alternativas/inde-

pendente3. Buscamos refletir sobre os elementos que 

constituem a prática jornalística, compreendendo de 

que modo o jornalismo da Agência Pública se organi-

za em termos de discurso, bem como as estratégias 

utilizadas pelo jornalista para estabelecer contratos 

de comunicação4 e contratos de leitura5 com o públi-

co. É interessante observar como a Pública6 (Agência 

de reportagem e jornalismo investigativo), dirigida 

pelas jornalistas Natália Viana e Marina Amaral, 

desenvolve a interpretação do mundo em torno de 

seu discurso, em meio ao agendamento de pautas 

sociais. A própria definição do que é jornalismo gera 

tensões a qualquer iniciativa que se apresente como 

‘alternativa’ a esse modelo. Avalia-se a disponibilida-

de do jornalista fazer ou não um diálogo aberto pela 

escrita. 

Ao tomar como princípio a ideia de que o discur-

so é o lugar em que as representações e mediações 

são indissociáveis, a reflexão busca pensar e reco-

nhecer o discurso jornalístico pela compreensão 

de sua própria estrutura. (RESENDE, 2009, p.31)

Para chegar a esses resultados, os capítulos teó-

ricos desde estudo buscaram relatar marcas do jor-

nalismo. No primeiro capítulo apresentamos o con-

ceito de jornalismo popular com as contribuições de 

Schudson (2010) e Amaral (2006). Em seguida tra-

tamos do popular no jornalismo independente com 

a contribuição de Carvalho (2019), abordamos o jor-

nalismo considerado como modelo de referência da 

profissão e as marcas da objetividade no discurso jor-
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nalístico, com as contribuições de Schudson (2010), 

Genro Filho (1987) e Chalaby (2003). No terceiro e 

último capítulo apresentamos as análises.

No que se refere ao método, o presente estudo 

prevê levantamento de dados que se baseia na aná-

lise bibliográfica, documental que discorre sobre o 

assunto estudado e análise do discurso jornalístico. 

Cinco reportagens compõem o corpus da análise, que 

foram divididas por datas de forma que possibilitas-

se a seleção por autores, entre os meses de janeiro a 

junho de 2020, como também as editorias e as temá-

ticas. Tratam-se de textos veiculados, com diferentes 

focos e métodos de abordagens distintos. Com a aná-

lise buscou-se detectar as características estruturais 

nos textos jornalísticos, as estratégias e intenções. A 

soma de todas essas características tem influência na 

assimilação, repercussão e entendimento do assunto 

colocado em debate. 

Através do estudo observamos que existe o con-

teúdo popular, no entanto, não é jornalismo nomea-

damente popular no sentido de ‘povo’ como destina-

tário. Concentrando-se na linha editorial, nas pautas 

sociais, perceber-se a visibilidade dos conteúdos me-

nos favorecidos pelos jornais de referência, são re-

presentados por meio da fiscalização e denúncia que 

o veículo se propõe.

Se no campo do conteúdo se aproxima do jorna-

lismo popular radical referido por Amaral (2006), no 

sentido que pauta os setores excluídos e dá visibili-

dade a posições contra-hegemônicas, ou seja, às di-

versas posições políticas e culturais encontradas na 

sociedade, é também no campo do conteúdo que se 

encaixa como ‘alternativo’ associando a ideia de con-

traponto ao jornalismo de referência. 

Podemos dizer que a forma como as reportagens 

são construídas inviabiliza o acesso à leitura por par-

te da população, voltando-se, para um grupo espe-

cífico que designamos de elite intelectual. O léxico 

identificado nos discursos, em sua maioria, conta 

com um volume de conhecimento ou de expressão 

que a maior parte da população parece não dominar. 

Considerando este tipo de leitor, que varia entre o 

intelectual e o defensor de causas sociais, a Pública 

utiliza uma linguagem que busca, de um lado, esti-

mular e qualificar os discursos, de outro, convencer 

o público da autenticidade das demandas. Para esse 

leitor, a Pública deve cumprir a função de fiscalizar, 

investigar e tornar público os problemas da socieda-

de brasileira. 

REFERÊNCIAS
AMARAL, Márcia Franz. Jornalismo popular. São 

Paulo: Contexto, 2006.

CHALABY, Jean. O jornalismo como invenção an-

glo-americana: comparação entre o desenvolvi-

mento do jornalismo francês e anglo-americano. 

Media e Jornalismo, Lisboa, Ano 2, n. 3, p. 29-

50, 2003. Disponível em: <http://fabricadesites.

fcsh.unl.pt/polocicdigital/wp-content/uploads/

sites/8/2017/02/n3-03-Jean-Chalaby.pdf>. Aces-

so em: 17 ago 2020.

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São 

Paulo: Contexto, 2013.

CERVO, A. L.; BERVIAN, A. P; SILVA, R. Metodo-

logia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson Pretice 

Hall, 2007.

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança 

social. Tradução de Izabel Magalhaes. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília. 2001.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

GENRO FILHO, Adelmo. Segredo da Pirâmide: 

Para uma teoria marxista do jornalismo. Floria-

nópolis: Tchê!, 1987.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MACHADO, Marcia Benetti; JACKS, Nilda. O dis-

curso jornalístico. In: Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunica-



56

ção. 2001, p.1-13. Disponível em: <http://www.

compos.org.br/data/biblioteca_1217.pdf>. Aces-

so em: 17 set 2020.

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências 

em Análise do Discurso. 3 ed. Tradução Freda 

Indursky. Campinas, SP: Pontes/ Editora da UNI-

CAMP, 1997.

NEVEU, Érik. Sociologia do Jornalismo. São Pau-

lo: Loyola, 2001.

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do discurso: 

princípios e procedimentos. 7 ed. Campinas, SP: 

Pontes, 2007.

PÊCHEUX. M. Semântica e discurso: uma crítica 

à afirmação do óbvio. Campinas: Editora da UNI-

CAMP, 1995.

PÁDUA, M. M. Elisabete. Metodologia da pesqui-

sa: abordagem técnico-prático. Campinas, SP: 

Papirus, 2018.

PONTES, Felipe S. Adelmo Genro Filho e a Teo-

ria do Jornalismo. Florianópolis: Insular, 2017.

RESENDE, Fernando. O Jornalismo e suas Narra-

tivas: as Brechas do Discurso e as Possibilidades 

do Encontro. Revista Galáxia, São Paulo, n. 

18, p.31-43, dez. 2009. Disponível em: <https://

revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/

view/2629>. Acesso em:17 set 2020.

SANTOS, dos Marli. Adelmo Genro Filho e o 

pensamento comunicacional brasileiro: uma 

releitura do jornalismo informativo. Comunica-

ção & Sociedade, v. 24. n. 38, p. 59-84, 2002. 

Disponível em: <https://www.metodista.br/

revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/

view/4168/3920>. Acesso em: 17 set 2020.

SCHMITZ, Aldo Antônio. Fontes de Notícias – 

ações e estratégias das fontes no jornalismo. 1. 

Ed. Florianópolis: Combook, 2011

SCHUDSON, Michael. Descobrindo as notícias: 

uma história social dos jornais americanos. Nova 

York: Basic Books, 2010.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: por-

que as notícias são como são. V 1. Florianópolis: 

Insular, 2005.

VAN DIJK, T.A. Cognição, Discurso e Interação 

(Org.) [livro eletrônico]. 7 eds. 1ª reimpressão. 

São Paulo: Contexto, 2016.

________. Discurso e Contexto: uma abordagem 

sociocognitiva [livro eletrônico]. Tradução Rodol-

fo Ilari. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2012.

                 . Discurso e Poder. São Paulo: Contexto, 

2009.

                 . Discurso, Notícia e Ideologia: Estudo 

na análise crítica do discurso. Porto, Portugal: 

Edição Húmus, 2017.

VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São 

Leopoldo: Unisinos, 2004.

WOITOWICZ, J. Karina. Jornalismo popular: infor-

mação, participação e mobilização na prática dos 

grupos sociais. In: CARVALHO, Guilherme (Org.). 

Jornalismo e cidadania: iniciativas colaborati-

vas, alternativas, comunitárias, populares e sindi-

cais no Brasil. Curitiba: Intersaberes, 2020. Cap. 

5, p. 139-174.

          .. Jornalismo alternativo ou alternativas 

ao jornalismo? Uma crítica ao culturalismo. 

2018. 76 f Relatório de pós-doutorado (Pós-gra-

duação em jornalismo) Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2019.

YAMAMOTO, Eduardo Yuji. Jornalismo para além 

do sensacionalismo. Intexto, Porto Alegre: UFR-

GS, v. 1, n. 16, p. 1-4, janeiro/junho 2007. Dispo-

nível em: <https://seer.ufrgs.br/intexto/article/

view/4247/4328>. Acesso em: 17 set 2020.

ZAMIN, Angela. Jornalismo de referência: o concei-

to por trás da expressão. Revista Famecos, mí-

dua, cultura e tecnologia. Porto Alegre, v. 21, 

n. 3, p. 918-942, set/dez 2014. Disponível em: 

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.

php/revistafamecos/article/view/16716/12570>. 

Acesso em: 17 set 2020.



57

Radiojornalismo local em tempos de 
convergência e sua relação com o público
Luiza Zanotti 1

Guilherme Gonçalves de Carvalho2

Palavras-Chave: Radiojornalismo; Convergência; 

Público. 

1  Graduanda do curso de Jornalismo no Centro Universitário Internacional (UNINTER), luiza_zanotti@hotmail.com.

2  Doutor, professor no Centro Universitário Internacional (UNINTER), guilherme.ca@uninter.com.

O radiojornalismo pode ser definido como a vei-

culação de produtos jornalísticos no meio rádio ou 

em mídia sonora. Que de acordo com Gomes e San-

tos (2017), o rádio, desde o seu surgimento, vem se 

adaptando a diferentes realidades, gerando diversi-

ficação de canais e conteúdos disponíveis, alterando 

o padrão de produção e consumo. A convergência 

midiática, que para Jenkins (2009, p. 27), refere-se 

ao “fluxo de conteúdos através de múltiplos supor-

tes midiáticos, à cooperação entre múltiplos merca-

dos midiáticos e ao comportamento migratório dos 

públicos dos meios de comunicação”, foi facilitadora 

para que o rádio passasse a transmitir conteúdos de 

âmbito estadual, nacional e internacional. 

No que diz respeito ao rádio local, uma de suas 

principais características é transmitir informações 

para seu público, principalmente sobre o ambiente 

em que está localizado. Neste sentido, este trabalho 

buscou compreender, o comportamento do radiojor-

nalismo local em meio à evolução tecnológica, midiá-

tica e de multiplataformas, em relação a proximidade 

com o público. Analisa-se esse contexto na cidade de 

Videira - SC, por meio da exposição das programa-

ções radiofônicas locais e avaliou-se os veículos jor-

nalísticos, em relação a audiência, por intermédio da 

análise do programa RBV Notícias, o qual se destaca 

por ser único na região.

Para a teorização do assunto foram utilizadas 

referências como: Milton Jung (2004), Elaine Ja-

vorski (2017) e Henry Jenkins (2009). Para a reali-

zação da análise, foi utilizada a pesquisa descritiva 

para classificar a programação, a equipe e audiência 

do programa jornalístico de rádio RBV Notícias, da 

cidade de Videira – SC. E a pesquisa exploratória para 

compreender quanto há de audiência de cada público 

classificado, por meio da somatória de tempo de cada 

programação. 

Como resultados, percebeu-se que as rádios do 

município estão caminhando juntamente com a tec-

nologia, numa tentativa de acompanhar o rápido de-

senvolvimento digital no qual o mundo se encontra, 

criando novas alternativas para os consumidores de 

notícias, no processo de convergência midiática. Os 

conteúdos passaram a ser transmitidos também em 

sites e redes sociais e veiculados em formato de ví-

deos, áudios e textos, o que colabora para a melhora 
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da qualidade das matérias. Porém, algumas perspec-

tivas sobre o relacionamento com o público também 

foram alteradas, principalmente no programa anali-

sado, onde a proximidade com a população foi afe-

tada e notícias de âmbito nacional possuem maior 

destaque, sendo que o principal diferencial do RBV 

Notícias deveria ser noticiar conteúdos regionais. 

Além disso, notou-se que a mesma programação 

é veiculada em rádios com diferentes públicos-alvos, 

podendo resultar em possíveis consequências a lon-

go e a curto prazo, como a não fidelização do públi-

co das rádios e a procura por informações em outros 

veículos, gerando a perca de audiência.
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A Internet apresenta-se como um ambiente con-

troverso no que se refere a limitações que divergem 

de alguns dos requisitos indispensáveis para configu-

rar a efetividade da participação ativa e engajamento 

do público em pautas políticas na esfera digital. 

Isso não significa necessariamente que os níveis 

de participação são melhores, é necessário com-

preender seus diferentes potenciais no processo da 

comunicação para poder visualizar com mais afinco 

como ela pode dar suporte para as formas de parti-

cipação política (POLAT, 2005). Nesse sentido é vá-

lido questionar se a Internet amplia a esfera pública 

digital, visto que segundo Polat (2005), esse conceito 

confere a ideia de ser um espaço igualmente aberto 

para todos, o que não ocorre na prática.

A democracia no ambiente digital, na última dé-

cada, experimentou a crescente participação de reli-

giosos e líderes de igrejas neopentecostais. Segundo 

Silva (2017) o auge ocorreu na legislatura de 2015-

2019, sendo que os números atingiram cerca de 18% 

do total de deputados federais, ou seja, 92 parlamen-

tares que compõem a chamada “bancada evangélica”. 

Investigar as relações na Internet que envolvem reli-

gião e política implica em identificar como a partici-

pação pública se configura em debates que envolvem 

essa temática dentro do cenário digital, consideran-

do por exemplo, uma das categorias de posições da 

democracia digital propostas por Dahlberg (2011), a 

democracia digital liberal-individualista, a qual rea-

liza a transmissão de informações e pontos de vista 

entre os indivíduos através da mídia digital.

Sobre as concepções religiosas que atravessam 

assuntos políticos, a midiatização aumenta signifi-

cativamente a abrangência pública de ideias, o que 

não só auxilia na conquista de mais fiéis, para o caso 

dos líderes religiosos, como também potencializa o 

papel da figura interlocutora no âmbito da política, 

e dessa forma consegue visibilidade suficiente para 

influenciar nas implementações de ações políticas 

(MARTINO, 2017). O estudo tem como objetivo tra-

zer critérios que se apliquem para análises de objetos 

que envolvam política e religião na Internet, a fim de 

compreender as relações que se estabelecem entre 

esses temas e como se caracterizam no cenário da 



60

democracia digital.

Tendo como base os critérios de avaliação de 

deliberação online propostos por Sampaio, Barros e 

Morais (2012), a proposta de metodologia consiste 

em realizar uma revisão bibliográfica a fim de refor-

mular esses critérios de modo que se apliquem para 

análises no contexto apresentado. As seguintes ca-

tegorias foram pensadas inicialmente: a) concepção 

de política e religião apresentada; b) relação estabe-

lecida entre política e religião; c) relação estabelecida 

entre interlocutor e público; d) identificação, ou não, 

do público com as categorias anteriormente citadas. 

Posteriormente se analisarão comentários realizados 

pelo público no vídeo do pastor neopentecostal Silas 

Malafaia veiculado em seu canal do Youtube, intitula-

do “Pastor Silas Malafaia comenta: Por que você deve 

votar em Bolsonaro? ”. O objeto exprime questões do 

campo da democracia e da formação de opinião, sen-

do que os líderes religiosos como figuras populares 

entre um público específico, podem trabalhar como 

agentes influenciadores no processo.

Espera-se que os critérios contribuam para apri-

morar a identificação desses aspectos que venham a 

se convergir (religião e política) nos objetos que fa-

çam parte desse escopo e a partir da categorização, o 

campo de pesquisa em comunicação consiga analisar 

as perspectivas e eventuais decorrências desse tipo 

participação pública na Internet dentro das condições 

apresentadas.
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Atualmente, os usuários das redes sociais digi-

tais estão cada vez mais exigentes quanto ao que é 

oferecido pelas entidades em seus discursos, pois, 

na conjuntura atual, procuram consumir somente 

aquilo que lhes produza sentido e o que os represen-

ta. Atentas a este novo hábito de consumo, algumas 

entidades iniciaram um processo de ressignificação 

de suas políticas comunicacionais, dando primazia à 

diversificação de assuntos em seus canais de comu-

nicação digitais, com enfoque principal nos relacio-

nados a públicos menorizados (negros, mulheres e 

LGBTQIA+). Esta mudança de mentalidade é pro-

vocada, dentre muitos fatores, pelo movimento de 

“primavera das minorias”, que vindica a presença 

e protagonismo de um novo público, muitas vezes 

marginalizado, em todas as esferas sociais, sobretu-

do no mercado.

 As trocas sobre estas pautas geram movimentos 

de interação e, consequentemente, maior atenção 

por parte dos usuários e entidades mercadológicas. 

Neste contexto, as entidades se apoderaram da dis-

cussão das diversidades, levando os públicos a se 

conectarem de forma mais eficaz a certos dizeres, 

significados, sentidos e o comércio de produto e/ou 

serviço desta entidade pode ser facilitado. 

O objetivo geral deste estudo é investigar, por 

meio da Análise de Discurso, a construção enuncia-

tiva sobre os discursos da pauta negra, seus usos e 

apropriações por entidades – uma nova proposta 

para o entendimento de “organização”, que abrange 

uma maior interdisciplinaridade (BARICHELLO et 

al, 2013, p. 131) - que atuam no ecossistema virtual, 

com foco no Twitter. 

Destacamos como 2 objetivos específicos: 1. O 
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entendimento sobre o funcionamento desses discur-

sos e os sentidos que produzem; 2. O mapeamento 

dos elementos de fomento para a apropriação e circu-

lação dos discursos por parte das entidades.

Optamos pela análise de discurso por problema-

tizar a linguagem e os discursos, além de pressupor 

uma relação menos ingênua entre a sociedade, os su-

jeitos e a linguagem, incentivando o sujeito-enuncia-

dor a se questionar acerca do que produz, ouve ou lê 

nas mais diversas manifestações da linguagem (OR-

LANDI, 2009). É o ato de compreender como se dá 

a produção de sentidos, sobretudo no que tange aos 

processos discursivos, haja vista a análise de discur-

so se justificar pelo fato de relacionar-se intrínseca 

ou extrinsecamente à história e à sociologia e buscar 

apreender os sentidos produzidos e apreendidos pe-

los sujeitos ao elaborar/recepcionar discursos. 

Um discurso requer ser analisado e entendido 

para além do óbvio que se apresenta. Para isso, con-

tamos com os mecanismos propiciados pela Análise 

de Discurso para que façamos uma leitura mais pre-

cisa que, segundo Orlandi (2009), pode ser dividida 

em etapas: na primeira, há a busca pela discursivi-

dade com o intuito de construir um objeto discursi-

vo que elimine a sensação de que aquilo que foi dito 

só poderia ter sido dito daquela forma; na segunda 

etapa, diante do objeto discursivo, parte-se em busca 

das formações discursivas distintas com a formação 

ideológica que permeia as relações; é na terceira eta-

pa que estaremos diante da formação ideológica que 

se configura no discurso.

 Perpassa, em cada existência, fatores que de-

terminam a forma de leitura da vida e a leitura da 

palavra (FREIRE, 1988), possibilitando formas múl-

tiplas de significações em um ambiente constituído 

de meios e mensagens igualmente múltiplos. Neste 

esquema de troca consensual e não consensual de 

informações, o ser é afetado por discursos de enti-

dades. É nesta configuração que se encontra nosso 

objeto empírico.

A definição do objeto empírico, um anúncio do 

processo seletivo da empresa Magazine Luiza, para 

lideranças, restrito a pessoas negras, possibilitou o 

enxergar de um caminho que indicará as respostas 

para as perguntas deste estudo.

Analisando o texto da varejista Magazine Luíza, 

devemos, a priori, buscar as outras formas de dizer 

o mesmo, pois o discurso nunca é compreendido de 

uma única forma e o processo interpretativo elenca 

outras formas de dizer que podem dar margem inter-

pretativa também outras. Podemos relacionar estes 

elementos aos deslizes que fazem parte do proces-

so que produz sentidos nos/pelos discursos. Estes 

deslizes, segundo Orlandi (2009), concomitantes ao 

efeito metafórico, lugar de interpretação e da histo-

ricidade, estão presentes na produção dos sentidos.

Além desta análise inicial, parte importante da 

compreensão sobre os elementos que significam o 

discurso é obtida por meio do dispor do texto diante 

de uma categoria de análise – as práticas discursivas 

engendram outros campos da análise de discurso, 

por serem vivas e mediadas pela subjetividade – que 

garantirá a sedimentação do cerne discursivo e todo 

o seu universo translativo. 

Uma destas categorias de análise do discurso é 

a Cena de Enunciação. Cunhado por Maingueneau 

(2002, p.85), esta categoria depreende que “um tex-

to não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro 

deixado por um discurso em que a fala é encenada.” 

Com isso, o autor evidencia uma tríade enunciativa 

que comporta qualquer discurso: a cena engloban-

te (que se relaciona com o tipo do discurso), a cena 

genérica (relacionada à cena em que está inserido o 

gênero do discurso) e a cenografia (que é o espaço 

onde o discurso é construído). Algo também explora-

do pelo autor são as cenas validadas, que se apresen-

tam na cenografia, e constituem dizeres já presentes 

no imaginário coletivo – que podem ser positivos e 

negativos –, semelhantes a arquétipos, podendo ser 

utilizados e reestilizados para fomentarem o discur-
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so. Assim, aplicando tal método no texto da vare-

jista, podemos chegar a lugares mais profundos do 

discurso.

Esperamos, por meio deste estudo, contribuir 

com a comunidade científica, sobretudo no que tange 

à comunicação, o entendimento do funcionamento 

dos discursos nas redes sociais digitais, criando para-

lelos sobre o processo significativo destes discursos e 

pautas identitárias, em específico às pessoas negras, 

o que também pode contribuir com a temática da ne-

gritude e suas vindicações.

REFERÊNCIAS
BARICHELLO, et al. Estendendo as práticas de 

Relações Públicas sob a perspectiva teórica da 

ecologia das mídias. In: RUBLESCKI, Anelise; BA-

RICHELLO, Eugenia Mariano da Rocha (Orgs.). 

Ecologia da Mídia. Santa Maria: FACOS, 2013.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em 

três artigos que se completam. 51ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2017.

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos 

em Comunicação. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 

2002.

ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: Princípios e 

Procedimentos. 5ª ed. Campinas: Pontes, 2004.



64

A cobertura jornalística de futsal nos sites 
do Sudoeste do Paraná
Julian Nazaré Borghardt1
Guilherme Carvalho2

Palavras-Chave: Jornalismo esportivo; Futsal; 

Paraná; Sudoeste paranaense.

1  Graduanda do curso de jornalismo do Centro Internacional Uninter, anajoroliver@gmail.com.

2  Doutor e professor de Jornalismo da Uninter. guilherme.ca@uninter.com 

O Paraná é uma das praças mais relevantes para 

o futsal brasileiro. Prova disso, é que desde 2020 os-

tenta o título de estado com o maior número de re-

presentantes na Liga Nacional1. A modalidade exer-

ce força de representatividade no interior do estado, 

fenômeno contrário na Região Metropolitana de 

Curitiba, representando um importante espaço para 

a produção jornalística esportiva regional. 

A pesquisa, resultante de uma monografia de 

conclusão de curso, analisa como se dá a oferta das 

notícias na internet sobre os clubes do Sudoeste do 

Campeonato Paranaense de Futsal. Diante do expos-

to, delimitamos o seguinte problema de pesquisa: 

como se configura a cobertura jornalística do dia a 

dia do futsal pelos sites do Sudoeste do Paraná?

A pesquisa verificou os seguintes aspectos do 

fazer jornalísticos digital sobre futsal no Sudoeste 

paranaense: Do ponto de vista do jornalismo digital, 

as ferramentas utilizadas e quais não estão presentes 

na produção destes veículos, o grau de profundidade 

desses conteúdos, a frequência das postagens de no-

tícias relacionadas ao futsal paranaense e a regiona-

lidade da cobertura. Com isso, procuramos analisar a 

intensidade da cobertura do futsal paranaense nesta 

região, bem como analisar a exploração da hipermí-

dia - textos, áudios, fotografias e vídeos.  

Em sua obra “Jornalismo Digital”, Pollyana Fer-

rari (2010) cita que os primeiros sites jornalísticos 

brasileiros são oriundos dos meios de comunicação 

tradicionais - tevê, rádio e jornal impresso. Em rela-

ção ao Sudoeste do Paraná, pode-se dizer que o pro-

cesso foi e é parecido. Os veículos que cobrem o dia 

a dia da região têm suas raízes no jornal impresso 

- como o Diário do Sudoeste, de Pato Branco, e o Jor-

nal de Beltrão, de Francisco Beltrão - e também no 

rádio, como os sites das emissoras de Ampére e Cho-

pinzinho, ambas homônimas às respectivas cidades. 

A demanda de é um fator preponderante e que 

pode explicar uma cobertura pouco frequente em 

relação ao futsal na internet. Levando em conta a 

estrutura desses veículos, incomparável aos grandes 

conglomerados das metrópoles, os jornalistas e ra-

dialistas transitam tanto pelo meio tradicional quan-

to pela internet.

Foram feitas análises de documentos e conteú-

dos através de entrevistas com representantes dos 
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respectivos veículos estudados e checagem de maté-

rias publicadas nos sites. O jornalismo digital e local 

- temáticas abordadas neste trabalho - são eviden-

ciadas através dos estudos de Artur Mello,Pollyana 

Ferrari, Suzana Barbosa e Verônica Ferron - no caso 

primeiro tema - e Carlos Camponez, Dominique Ber-

telli, Éder Carlos Wehrholdt, Franck Bousquet, Mar-

celo Engel Bronoski, Nikos Smyrnaios e Vitor Ama-

ral - no caso de jornalismo local. São apresentados 

aspectos do trabalho do profissional de jornalismo 

esportivo, que,  ao mesmo tempo, se diferencia e se 

assemelha aos demais nichos jornalísticos. 

A partir das entrevistas feitas com representan-

tes dos veículos estudados nesta pesquisa e dos da-

dos coletados, são apresentados índices das maneira 

como ocorrem a produção jornalística de futsal nos 

sites do Sudoeste do Paraná. Através da interpreta-

ção dos aspectos da produção jornalística estudada, 

é feito um diálogo com os aspectos teóricos. 
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Segundo Oliveira (2017), prêmios de fotojorna-

lismo – como o World Press Photo, objeto desta pes-

quisa – “manifesta[m] os padrões fotojornalísticos 

de cada época” ao refletir “o contexto em que vive-

mos”. Quanto à produção fotográfica,

Toda fotografia foi produzida com uma certa finalidade. 

Se um fotógrafo desejou ou foi incumbido de retratar 

determinado personagem, documentar o andamento 

das obras […] esses registros – que foram produzidos 

com uma finalidade documental – representarão sem-

pre um meio de informação, um meio de conhecimen-

to, e conterão sempre seu valor documental, iconográfi-

co. (KOSSOY, 2014, p. 51, grifos do autor)

Os valores-notícia são sistematizados por Tra-

quina (2013) em critérios de construção, que “são 

qualidades de sua construção como notícia”, e em cri-

térios de seleção, que se dividem em critérios subs-

tantivos que avaliam a “importância ou interesse 

como notícia e em critérios contextuais que avaliam 

o “contexto de produção da notícia”.

Desse modo, objetivou-se com este trabalho 

identificar os principais critérios de noticiabilidade 

da fotografia ganhadora do WPP de 2021, para de-

pois estender a pesquisa a outras fotografias pre-

miadas. A fotografia é The First Embrace, feita pelo 

fotojornalista dinamarquês Mads Nissen, da agência 

Panos Pictures (Figura 1). A foto foi feita no dia 5 de 

agosto de 2020, na casa de repouso de idosos Viva 

Bem, em São Paulo. Nela, é retratado um abraço en-

tre Rosa Luzia Lunardi, de 85 anos, e a enfermeira 

Adriana Silva da Costa Souza, que usa uma vestimen-

ta para proteção devido à pandemia de Covid-19. A 

descrição da foto (WORLD…, 2021) diz:

This was the first hug Rosa had received in five months. 

In March, care homes across the country had closed 

their doors to all visitors as a result of the COVID-19 

pandemic, preventing millions of Brazilians from visi-

ting their elderly relatives. Carers were ordered to keep 

physical contact with the vulnerable to an absolute 

minimum. At Viva Bem, a simple invention, ‘The Hug 

Curtain’, allowed people to hug each other once again.
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Figura 1 – The First Embrace.

Autor: Mads Nissen. Fonte: World Press Photo 2020.3

3  Disponível em: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2021/41591/1/Mads-Nissen-POY. Acesso em 14/6/2021. 

OS VALORES NOTÍCIA DE SELEÇÃO – OS 
CRITÉRIOS SUBSTANTIVOS

Ahmed Najn, um dos jurados do concurso, rela-

tou que The First Embrace é uma das raras imagens 

positivas da pandemia de Covid-19. No entanto, po-

demos considerar que existe uma positividade e/ou 

esperança devido ao grande número de infectados 

e vítimas fatais, ou seja, mortes. Os números tam-

bém possibilitam ter uma relação de notoriedade e 

proximidade com o tema. Em 2020, a pandemia de 

Covid-19 causou 1,8 milhão de mortos no mundo, 

sendo 193 mil desses no Brasil, que ficou em segun-

do lugar no número de óbitos, atrás apenas dos EUA, 

que teve 342 mil mortos (FOLHA…, 2020).

Além disso, por se tratar de um acontecimento 

mundial, a relevância é inquestionável. De modo 

semelhante, o tempo é demostrado na atualidade, 

que promove a partir do abraço a possibilidade de 

diminuir o distanciamento entre as pessoas com a 

proteção que representa uma novidade.

OS VALORES NOTÍCIA DE SELEÇÃO – OS 
CRITÉRIOS CONTEXTUAIS

Embora exista disponibilidade para se retratar 

cenas da pandemia, há a necessidade de buscar no-

vos olhares para conseguir algo novo, para que seja 
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possível atingir o equilíbrio. Para este critério, a 

visualidade está representada em si mesma, pois a 

foto é o elemento visual requerido.

OS VALORES NOTÍCIA DE CONSTRUÇÃO
Novamente, a amplificação é evidente por ser 

um acontecimento mundial, por isso tem relevân-

cia. Adicionalmente, a personalização está pre-

sente por enquadrar uma idosa e sua enfermeira, 

que devido ao abraço é visto como dramatização. 

Finalmente, por ter sido o principal tema do ano, a 

consonância é real.
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Este resumo expandido tem por objetivo narrar 

uma primeira aproximação, de caráter exploratório, 

a um estudo quantitativo de cores das fotografias 

premiadas pelo World Press Photo (WPP).

O processo começou baixando as fotografias pre-

miadas em 2021, cujos endereços estão disponíveis 

na planilha elaborada pelo grupo de pesquisa Tec-

nologias da Imagem, da Uninter. Essas fotografias 

foram processadas usando uma ação do Adobe Pho-

toshop para aplicar um filtro de desfoque por média, 

o que resultaria em uma imagem com uma única cor, 

que representa a média de todas as cores da fotogra-

fia. Esse resultado pode ser visto na Figura 1.

O método da média de cor pode ser uma meto-

dologia válida, mas ela acaba fazendo com que ima-

gens que possam ser consideradas coloridas acabem 

representadas por uma cor que não represente essa 

variação de cor.

Em seguida, usando um shell script com a biblio-

teca Imagemagick, foram extraídas, de forma numé-

rica, as cores de cada imagem, e colocadas em uma 

planilha. Essas cores estavam no modo RGB –  ver-

melho, verde e azul – e foram convertidas no modo 

HSB – hue, saturation, brightness, ou tom, saturação 

e brilho –, que é um modelo de cor que facilitaria a 

análise das cores das fotografias, principalmente de 

maneira quantitativa. Cada um desses fatores foi 

plotado em gráficos separados, para uma avaliação 

preliminar (Figura 2).

Nesses gráficos, foi possível confirmar algumas 

hipóteses a partir da observação dos resultados da 

Figura 1. A distribuição das fotografias segundo o 

brilho se concentra em tons mais escuras. Sete das 

43 fotografias estão na metade mais clara do gráfico.

Quanto à saturação, as fotografias apresentaram 

um resultado similar. Seis das 43 fotografias estão na 

metade mais saturada do gráfico – representado na 

Figura 2 pela cor vermelha, apesar que qualquer cor 

pode ser saturada.

Há maior incidência de fotografias com cores 

menos saturadas, próximas ao extremo zero, do que 

de fotografia com cores mais escuras. Isso poderia 

indicar uma tendência ao uso de fotografias que se 

aproximam do monocromático, ou de tratamentos 

que acabem eliminando a saturação das cores.

Quanto ao tom, o que pode ser chamado de a cor 

em si, é notável uma maior densidade nos alaranja-

dos, entre o vermelho e o amarelo. Essas cores, po-

rém, como pode ser visto na Figura 1, não aparecem 

como laranjas, e sim mais escuras e dessaturadas, o 

que resulta em tons de marrom. A Figura 3 mostra 

as três fotografias com média de cor mais saturadas.
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Figura 1 – Fotografias premiadas em 2021 e imagens com sua cor “média”.

Fonte: o autor.

Figura 2 – distribuição das características das cores das fotografias analisadas.

Fonte: o autor.
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Figura 3 – fotografias com média de cor mais saturadas. Autores: Nuno André Ferreira, Ralph Pace e Aitor Garmendia.

Fonte: WORLD PRESS PHOTO, 2021.

RESULTADOS
A metodologia apresentada permitiu encontrar 

tendências ainda nesta etapa exploratória, apesar 

de algumas limitações do uso da média de cor. Essas 

limitações poderiam ser contornadas com análises 

sobre as cores mais saturadas/escuras de cada foto-

grafia, ou talvez analisando vários setores de cada 

imagem. Espera-se que um estudo mais aprofunda-

do, com estas técnicas ou similares, e talvez levando 

em consideração as categorias da premiação, ajude a 

encontrar características que ajudem na compreen-

são dos diversos fatores que levam à decisão de pre-

miar uma fotografia.
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Os mandatos coletivos e compartilhados sina-

lizam para inovações na práxis política. O exercício 

destes mandatos na vereança traz à gestão das cida-

des a ideia de participação mais ampla dos grupos 

ou agregações junto do/a representante e eleito/a. A 

possibilidade dessa relação dialógica, retoma o deba-

te da democracia, com a intensificação dos mecanis-

mos de comunicação e representação da política. 

Conforme demonstram SECCHI & LEAL (2020) 

nas eleições municipais de 2020 as candidaturas 

coletivas tiveram atenção especial nos meios de co-

municação, sendo desconhecido do grande público 

e, mesmo assim, ganharam notoriedade no período 

pré-eleitoral, durante a campanha eleitoral e após o 

dia de votação. 

Como representantes da categoria de mandato 

coletivo e compartilhado na política, duas vereadoras 

eleitas, em 2020, na câmara municipal de Curitiba e, 

na câmara de Ponta Grossa, se apresentaram ao plei-

to com proposições diferenciadas. Assim, com o ob-

jetivo de contribuir para o debate sobre novas formas 

de representação política, pretendemos acompanhar 

o exercício destas verenças. 

De acordo com CAVALHEIRO (2019, p. 29-45), 

experiências estrangeiras mostram o espaço desses 

mandatos nas democracias consolidadas. Exemplos do 

Demoex/Direkdemokraterna, na Suécia, desde 2002 e 

posteriormente outros partidos em mais de 30 países, 

incluindo Austrália, Itália, Islândia, Espanha.

No Brasil, de 1994 à 2018, foram 94 candidatu-

ras coletivas e compartilhadas, envolvendo vereado-

res deputados e senadores em 50 municípios, num 

total de 1,2 mil de votos. Sendo o deputado estadual 

Durval Ângelo (PT/MG), eleito em 1994 e a deputa-

da estadual Monica Seixas (Bancada Ativista) (PSOL/

SP), em 2018.

Os exemplos de mandatos com estas característi-

cas estão concentrados nas cidades do Sul e Sudeste, 

dos 22 dos 35 partidos “toleram” esses mandatos de 

caráter pluripartidário, sendo REDE (23), PSOL (15), 

PT (12) e PSB (11). Não são exclusividade da esquer-

da. São mais numerosas em vereança 73 candidatu-
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ras vereadores, 19 eleitos; 28 candidaturas dep. Esta-

dual – 12 eleitos; 1 deputado federal PSB/ES; senado 

federal proposta coletivo REDE/SP.

Os estudos sobre inovações na representação le-

gislativa no Brasil e no mundo, com sucessivos es-

cândalos de corrupção, desvio de conduta de agen-

tes políticos, levou ao mapeamento do universo da 

representação legislativa em diferentes partes do 

globo. Crise na representação politica entre eleito-

res e partidos e a desconfinaça nas instituições como 

Congresso Nacional, a Presidência da República e os 

partidos, em que estes últimos são fundamentais no 

desenho institucional atual para dar coesão ao par-

lamento e organizar o trabalho legislativo.” (CAVA-

LHEIRO, 2019, p. 13)

Sobre a definição de “mandatos coletivos e com-

partilhados”: 

[...] o representante eleito se compromete a divi-

dir o poder com um grupo de cidadãos. [...] nos 

mandatos coletivos e compartilhados, o legislador 

permite que um grupo de pessoas o ajude a defi-

nir seus posicionamentos políticos em relação a 

matérias que estão sendo discutidas e votadas nos 

parlamentos. (CAVALHEIRO, 2019, p. 15).

Sendo uma inovação à alternativas na tomada de 

decisão legislativa, tendo o representante compro-

misso de dividir o poder com um grupo de cidadão. 

O exercício do mandato está ligado à vontade de um 

grupo ou por agregação de preferências (votação) ou 

construção de consenso (deliberação). E, ocorre, pelo 

legislador, a consulta a respeito da matéria que tra-

mita no parlamento. (idem, p. 22)

A diferença entre os mandatos, é que no coleti-

vo o número reduzido de coparlamentares, com ten-

dência ideológica e as decisões são tomadas por de-

liberação, debate e consenso. No compartilhado o 

2 “Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais 

alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.” (OPAS).

poder de voto individualizada para coparlementares; 

pluralidade e heterogeneidade de coparlamentares (+ 

de 100 pessoas); não fecham no “interesse da socie-

dade” nem ideológico. Decisões por debate e enquete 

em meio eletrônico. (CAVALHEIRO, 2019, p. 24).

Eis, dois dos primeiros coletivos eleitos em 2020, 

nas câmaras municipais a serem analisados: a verea-

dora Carol Dartora (PT-PR), 37 anos, primeira mu-

lher negra eleita em Curitiba, formada em história, 

professora da rede pública, atuante no Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP. 

Ao falar da proposta de seu mandato é ser coletivo, 

ao dar voz as pessoas que representa e trazer debates 

que ficam relegados (Jornal O Povo). Foi a terceira 

mais votada para a Câmara e, trata do acesso à ci-

dade com políticas públicas, transporte, à educação, 

cultura, e a crítica ao modelo de Rafael Greca (DEM), 

prefeito reeleito. (Jornal Plural). 

O segundo estudo é o legislativo de Ponta Grossa, 

Josi Kiera (PSOL-PR), 49 anos, a professora “Josi do 

Coletivo”, tem bandeira a luta política o meio ambien-

te, mobilidade urbana, diversidade e gênero, educação 

e causa animal. (Câmara Municipal de Ponta Grossa). 

Eleita, em entrevista, afirmou que o mandato será co-

locado em prática por um coletivo,  constituído por 4 

integrantes: Josiane Kieras (vereadora), Ana Paula de 

Melo (co-vereadora) Guilherme Mazer (co-vereador), 

João Luiz Stefaniak (co-vereador) (Doc.com).

Para o estudo dos mandatos das vereadoras, a 

partir de SECCHI & LEAL (2020), parte-se da seguin-

te questão: Em que medida candidaturas coletivas se 

transformam em mandatos coletivos? Desta forma, 

será feito trabalho de acompanhamento nas mídias 

sociais, incluindo Instagram, Twitter, Facebook e pá-

ginas dos partidos, no primeiro ano de gestão, 2021.

Em decorrência da pandemia do vírus COVI-

D-192, a pesquisa vai explorar as redes de comuni-

cação e a legislatura das vereadoras, acompanhando 
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a atuação em relação à prática de mandatos coletivos 

e compartilhados.

Conforme SECCHI & LEAL (2020, p. 4-6), num 

total de 518.329 candidaturas que solicitaram re-

gistro eleitoral e o total de 113.458.166 votos nas 

eleições a vereador em todo o Brasil (TSE, 2020a), as 

candidaturas coletivas representaram apenas 0,06% 

das candidaturas e 0,34% dos votos. Em termos per-

centuais, as candidaturas coletivas obtiveram, em 

2020, um desempenho médio de votos superior ao 

das candidaturas individuais tradicionais. Apesar do 

visível avanço quantitativo de candidaturas coleti-

vas, elas continuam sendo exceção no cenário polí-

tico brasileiro, em que pese o seu caráter de inova-

ção na forma de apresentar candidaturas e organizar 

mandatos. 

Portanto, pretende-se compreender de fato a 

atuação destes mandatos a partir de um acompa-

nhamento as devidas vereadoras e desvelar mais cla-

ramente à sociedade o papel desempenhado nesses 

mandatos diante do encargo atribuído ao coletivo e 

compartilhado nas democracias contemporâneas. 
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O trabalho é fruto de uma pesquisa do grupo 

Comunicação e Participação Política (Compa) da 

Universidade Federal do Paraná. O projeto em de-

senvolvimento, inserido em um estudo em curso 

desde 2019 — ano de anúncio dos cortes de verbas 

no ensino público do Brasil —, analisa o ativismo 

conservador e reacionário no YouTube e Facebook. 

A investigação foca nas estratégias comunicacionais 

(em especial, a designação de inimigos e adversários) 

utilizadas por indivíduos de posição conservadora e 

reacionária na formulação e exposição de opiniões 

sobre o tema.

Para isso, a pesquisa se baseia em quatro textos 

centrais que trabalham com a democracia delibera-

tiva de maneira ampliada: “The Logic of Connective 

Action” de W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg 

(2012), “Social media and populism: na elective af-

finity” de Paolo Gerbaudo (2018), “Comunicação 

e o outro: além da democracia deliberativa” de Iris 

Young (2001) e “Deliberações ampliadas ou restritas: 

perspectivas de integração” de Sampaio, Maia e Mar-

ques (2011).

O método usado pela equipe foi a análise de con-

teúdo a partir da elaboração de um livro de códigos 

dividido em dezessete categorias — criadas com base 

nas proposições de Stromer-Galley (2002, 2007) 

acerca das conversações cotidianas e na formulação 

habermasiana a respeito da democracia deliberativa, 

bem como nas críticas direcionadas a essa concepção 

por Iris Young (2001). Com este modelo de análise 

(em detalhe nas imagens 1 e 2), foi possível perceber 

quais estratégias e recursos foram mais empregados 

pelos comentaristas.

Até esta fase, as características que se sobres-

saem a partir da análise são: a baixa interatividade 

entre os comentaristas; uma grande quantidade de 

comentários que não tratam da temática principal 

dos conteúdos aos quais se referem; poucos comen-

tários com justificação e, quando existente, essa se 

baseia em fonte, predominantemente, pessoal; alto 
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grau de utilização da estratégia persuasiva de retó-

rica propositiva/apelo pragmático; alta utilização de 

sarcasmo como recurso argumentativo, assim como 

de insulto, mas poucos comentários com uso de res-

sentimento.

Menções à inimigos/adversários, objeto de in-

teresse deste artigo, estão presentes em 30,8% dos 

comentários. Até o momento, a análise dessa cate-

goria fornece informações importantes, como, por 

exemplo, que os comentaristas têm, em sua maioria, 

preferência por citar adversários/inimigos específi-

cos nos comentários — como personagens políticos.

Ao cruzarem-se variáveis de inimigo/adversário 

com estratégia persuasiva dominante, constata-se 

que a 62,65% dessas menções está ligada à retórica 

ético-moral de apelo ideológico. Outra característi-

ca que chama a atenção é a pulverização no direcio-

namento dessas menções. Alguns alvos são grupos 

políticos, artistas, a mídia, professores e estudantes 

— outros grupos ainda estão sendo mapeados. A 

rivalidade contra indivíduos envolvidos com a edu-

cação torna a investigação fundamental para com-

preender como internautas favoráveis aos cortes 

justificam essas restrições orçamentárias, mesmo 

quando as universidades são as grandes produtoras 

de conhecimento nacional.
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Essa pesquisa analisa a campanha “Amigo Anôni-

mo”, de 2017, dos Alcoólicos Anônimos no Brasil. 

Com o objetivo de sensibilizar para a busca de ajuda, 

desenvolveu-se um chatbot, pelo recurso do Facebook 

Messenger, que personaliza informações sobre o al-

coolismo, respondendo dúvidas e encaminhando as 

pessoas para os grupos presenciais da organização. 

Entretanto, essa campanha não usa o modelo 

tradicional de apelo ao medo dos anúncios de pre-

venção, que demonstram os riscos psicológicos e 

físicos causados pelos entorpecentes com uma lin-

guagem forte e comparações entre as vítimas da 

campanha e o público (ANDREWS, LEEUWEN; BAA-

REN, 2016). Ao contrário, efetua uma ruptura em re-

lação às narrativas canônicas sustentando-se sobre o 

acolhimento e a possibilidade compreensiva de uma 

ação compartilhada. Para tanto lança mão de recur-

sos inovadores do ponto de vista tecnológico que se 

mostram, em princípio, mais afeitos aos hábitos mi-

diáticos da juventude. 

Alguns aspectos da semiótica tensiva, por se de-

bruçar sobre os tensionamentos derivados da sensibi-

lidade intensiva e da exposição extensiva de motivos 

argumentativos, se revelam pertinentes para nossa 

abordagem metodológica. Nessa linha igualmente se 

enquadra o estudo do corpo enquanto testemunho 

nos moldes desenvolvidos por Fontanille (2011), ao 

tratar do corpo impressão (marca/empreinte), porque 

nele se imprimem vestígios de uma prática normal-

mente explorada pelo material das campanhas de 

prevenção. O movimento social em que circulam tais 

discursos, e o corpo como texto, será examinado a 

partir de perspectivas Lévy (2009) e os estudos sobre 

afeto midiático de Sodré (2006). 

Dentre os principais resultados da análise da 

campanha, subentende-se que há uma oposição mí-

nima entre sobriedade e não-sobriedade, ou embria-

guez, que prevê diversas passagens de estados em 
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um cenário de sofrimento e de oferta/pedido de aju-

da. Mais do que relações opositivas, no entanto, de-

vem-se considerar diferentes aspectualizações nes-

sas narrativas, já que é possível traçar um contínuo 

entre eixos extremos que passam do uso excessivo à 

temperança, gerando uma tensão no limite relacio-

nada ao consumo de álcool aceitável em uma cultura. 

Dentro desse contexto, opera-se a lógica da atuação 

conjunta entre “sóbrios” e “não-sóbrios” como saída 

partilhada do problema, sem que se caia no apelo 

puro do medo.   

Embora os vídeos se iniciem com recursos vi-

suais que remetam ao amedrontamento, como o 

rosto filmado em pedaços, em preto e branco, acom-

panhado do áudio em off, da voz dos indivíduos ao 

fundo, a sequência narrativa ressalta a passagem de 

estados. Tais elementos sensíveis são ampliados na 

mesma medida em que outros rostos e vozes se in-

terpõem a eles, dando ênfase ao discurso verbal do 

acolhimento, mediante convite que incita o usuário 

a buscar ajuda, de acordo com o modelo tensivo de 

amplificação (FONTANILLE, 2019). Ao incorporar 

nessa mensagem o testemunho de corpos de indi-

víduos cujas marcas e memórias envolvem-se com 

o uso do álcool e suas consequências para a saúde e 

relações sociais, manifesta-se o predomínio do afeto 

em detrimento da mera transmissão de informações 

(SODRÉ, 2006). 

Além disso, pode-se considerar que a presença 

do sensível se manifesta na extensão do corpo com 

a tecnologia, fenômeno inicialmente conceituado 

por McLuhan (1974), mas que encontra na contem-

poraneidade vários ecos a mostrarem as extensões 

digitais como próteses humanas amplificando os 

sentidos em uníssono. O dispositivo, desenvolvido 

mediante a compilação de mais de 30 horas de falas 

dos membros dos Alcoólicos Anônimos, encaixa-se 

na característica de desterritorialização por “gerar 

diversas manifestações concretas em diferentes mo-

mentos e locais determinados, sem, contudo, estar 

ela mesma presa a um lugar ou tempo em particu-

lar” (LÉVY, 2009, p. 47). Logo, revela-se o caráter da 

conquista afetiva com a personalização da ajuda por 

meio do chatbot, refletindo em um aumento de 20% 

em participantes das reuniões presenciais da entida-

de. 
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Este trabalho trata-se de um estudo sobre a mi-

diatização da teologia coaching, suas implicações na 

contemporaneidade, levando em contao contexto 

religioso e as práticas do consumo. Consideramos 

os processos de midiatização e o surgimento do fe-

nômeno da teologia coaching no Brasil e no mun-

do, e comoe se dá o alinhamento do discurso que se 

constrói nas narrativas coaching com as enunciações 

que emergem com a cultura de consumo. Haja vista 

o número exponencial de seguidores alcançados nas 

redes digitais pelos sujeitos do discurso coaching, 

algumas igrejas evangélicas, no Brasil, têm apresen-

tado atores que propagam falas de confissão positi-

va, construindo emergentes formações discursivas 

no ambiente religioso. Neste sentido, este estudo 

objetiva investigar, por meio da análise de discurso 

de tradição francesa, o funcionamento discursivo e 

o processo de midiatização da teologia coaching para 

dimensionar e compreender a influência, as estraté-

gias de linguagem e as repercussões que geram nas 

redes sociais on-line. Para isso, vamos selecionar três 

figuras públicas com alto engajamento no ambiente 

virtual e que se identificam como coaches e líderes de 

igrejas evangélicas; também pretendemos verificar 

as possíveis semelhanças entre as informações rela-

cionadas à visão, missão, propósito e valores destes 

personagens com o propósito de detectar concepções 

de seus discursos que confirmem, ou não, seus pilares 

institucionais. Por fim, vamos entrevistar, por meio 

da técnica de pesquisa em profundidade, “consumi-

dores” de conteúdo e seguidores dessas personagens 

do universo “gospel”, com o objetivo de perceber, por 

meio de suas falas, de que forma esses sujeitos in-

fluenciam em suas concepções de mundo e nos mo-

dos de viver a vida cristã. Para os fins desta investiga-

ção, pretendemos mobilizar conceitos da análise do 

discurso, tais como formação discursiva e ideológica, 

dialogismo, condições de produção, cenas da enun-

ciação etc., para estudar o funcionamento discursivo 

de influenciadores ligados à teologia coaching e fa-

zer um cruzamento com os resultados da pesquisa 

qualitativa em profundidade, com vistas a desdobrar 
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os efeitos de sentido que a linguagem utilizada pelos 

personagens, a saber, Deive Leonardo, Pablo Mar-

çal e Tiago Brunet, na cotidianidade de seguidores. 

Os indivíduos estudados neste trabalho encaixam-

-se, igualmente, na linguagem coaching com o viés 

religioso pertencente a um grupo do segmento da 

igreja evangélica brasileira. Para viabilizar esta pes-

quisa, notadamente de abrangência interdisciplinar, 

ancorar-nos-emos em autores como Orlandi (2007), 

Han (2017), Brandão (2017), Hjarvard (2014), Piera-

tt (1993), Silva (2016), Marcondes Filho (2018), Di 

Felice (2017), Sturz (2012), etc. poderão contribuir 

na compreensão do discurso coaching nas esferas 

sociais, filosóficas, teológicas e comunicacionais na 

pós-modernidade. Até o momento, levamos a cabo 

um levantamento bibliográfico inicial para proble-

matizar o tema. O estudo está em andamento e não 

tem, até o momento, resultados sólidos, pois está em 

sua fase embrionária. 
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O presente artigo é um estudo de caso do Bar Al 

Janiah durante a pandemia no ano 2021, o bar Al Ja-

niah é o meu objeto de estudo, da minha dissertação 

de mestrado, a qual ainda está em andamento e de-

finições. Para este artigo foram levantadas algumas 

questões e inquietações pertinentes ao momento 

vivido, procurou-se explorar a percepção do público 

frequentador durante a pandemia na plataforma di-

gital Facebook, bem como, a produção dos conteúdos 

postados pelo bar nesta mesma página de rede social.

A metodologia empregada neste trabalho foi a 

antropologia digital a partir do facebook do bar Al 

Janiah, analisando os conteúdos das postagens de 

janeiro até maio de 2021, pretende-se com isso per-

ceber quais são esses conteúdos, bem como a inter-

venção deles no meio social e político e a receptivi-

dade dos seus usuários. Traçando um panorama da 

pesquisa quantitativa, mas principalmente qualita-

tiva, pois dever-se-á analisar as postagens de maior 

repercussão da página, bem como as que a presente 

pesquisadora achar importante e relevante a partir 

da sua análise bibliográfica e subjetiva. 

O aporte teórico adotado foram os autores Simo-

ne Luci Pereira, Stuart Hall, Bruno Latour, Fernanda 

Bruno, André Lemos, Jesus Martín Barbero, entre 

outros, tais autores irão contribuir para o trabalho 

com a antropologia digital, no que diz respeito a 

como realizar uma pesquisa na internet, bem como, 

para a análise qualitativa dos conteúdos das posta-

gens a respeito do meu objeto de estudo, bar Al Ja-

niah, situado no Bixiga, no centro expandido.

Este artigo se faz importante pois analisará o 

público frequentador bem como a produção de con-

teúdo para este público, de caráter político e cultural 

contra hegemônico, assim em tempos sombrios neo-

fascistas à moda brasileira, juntamente com a crise 

sanitária pandêmica em que vivemos em nosso país 

desde o início de 2020, é necessário e pertinente ana-

lisarmos essas páginas das plataformas digitais que 

vão contra o status-co, resistindo, lutando, ressig-

nificando e trazendo pontos de vistas progressistas 

para as discussões de assuntos atuais e polêmicos, os 

quais a grande mídia não aborda. Assim, mais do que 

uma simples analise de dados de forma quantitativa 
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e qualitativa, se pretenderá realizar neste artigo um 

ato político, pois é no momento em que nos debru-

çamos naquilo que questiona, resisti e instiga novos 

valores, modos de ver o mundo, novos conceitos e 

ideologias de vida voltadas para as minorias, esta-

mos efetivamente cruzando a linha entre o oficial e 

oficioso, indo além dos olhares impostos, buscando 

outras possibilidades de existir e resistir.

1. O BAR AL JANIAH 
O que um bar tem de diferencial, que chama a 

atenção dos seus consumidores, o que Al Janiah pos-

sui de irreverente, prestígio, o que o difere de todos 

os outros? É assim que entramos na cena in loco para 

a análise desse bar, situado no bairro do Bixiga em 

São Paulo, fundado por um brasileiro, Hasan, filho de 

palestinos refugiados, já podemos perceber uma teia 

histórica etno-cultural se entrecruzando, essa rede 

perpassa pelo movimento Sionista do séc. XX, pós 2ª 

Guerra Mundial, pela criação do estado de Israel, até 

chegarmos aos conflitos entre palestinos e israelen-

ses, daí se situa o nosso bar Al Janiah, um bar que 

pulsa o movimento da diáspora sofrido por milhares 

de palestinos e árabes, um bar que pulsa a vida cultu-

ral cosmopolita da cidade de São Paulo, um bar que 

questiona e coloca em debate questões atuais a res-

peito do nosso país, um bar que questiona a história 

da palestina, o sofrimento da diáspora e a esperança 

sem fim do retorno. Segundo a autora Simone Luci, 

o bar Al Janiah “(...) é um misto de bar, restaurante, 

espaço político de trocas e encontros (...) emprega 

migrantes e refugiados recém-chegados no Brasil, se 

auto intitulando como um espaço de resiliência e re-

sistência (...) ( PEREIRA , 2017, p.11)

Al Janiah foi criado em janeiro de 2016 no Vale 

do Anhangabaú, o bar a princípio queria oferecer 

comida árabe e também em alguns dias da semana 

roda de conversas sobre assuntos atuais, em 2017 

Hasan mudou o bar para o bairro do Bixiga, bairro 

que tem sua origem étnica negra, mais tarde italiana 

e nordestina, tal mudança deveu-se pelas dimensões 

dos eventos culturais e políticos, ocorrendo assim o 

aumento de seu público. Hasan, seu fundador não 

imaginava que em 2020 seu projeto iria se ampliar 

tão forte assim, o bar foi ganhando o interesse do 

público jovem de classe média, as pessoas passaram 

a frequentá-lo não só pela boa comida, mas também 

pela boa música latina, árabe, americana, pelo cur-

sos, oficinas, rodas de conversas, palestras e debates, 

Al Janiah deixa as suas características iniciais de um 

simples bar árabe, para ser um bar que pulsa e vive a 

cultura paulistana e os cenários políticos atuais, ofe-

recendo ao seu consumidor muito além da comida, 

ele oferece o poder da voz, do diálogo e do debate, o 

poder do enriquecimento, enquanto cidadão e pes-

soa.
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O presente tema visa entender as combinações 

de recursos no âmbito comunicacional que envolvem 

a convergência entre os meios televisão e redes so-

ciais. As conexões atuais e a efetividade de seus re-

sultados. Novas palavras e termos são utilizados em 

tempos de pandemia, novas formas, novos insumos, 

sejam eles tecnológicos ou humanos, estes que estão 

por trás das inúmeras ferramentas e precisam ime-

diatamente reinventar-se. Trata-se de uma trans-

formação cultural acelerada por conta do contexto 

“pandemia”.

Esta pesquisa objetiva avaliar e entender a rela-

ção da comunicação, sob o tema “A Convergência da 

TV com as redes sociais em tempos de pandemia”. 

Busca traçar uma análise sob estes fatores e pontuar 

uma linha de resposta para a combinação entre tec-

nologia e humanização.

“A convergência não ocorre por meio de apa-

relho, mas dentro do cérebro dos consumidores”. 

(JENKINS, 2009).

Será analisado o papel da televisão convergindo 

com as redes sociais em tempos de pandemia, bem 

como as tecnologias envolvidas neste contexto, suas 

formas de implantação, consequências e resultados 

para com a sociedade envolvida.  

A combinação de análise aqui proposta: tv, redes 

sociais e o contexto de pandemia, garantirá a gera-

ções futuras um material com registro de fatos rele-

vantes vivenciados e analisados sob este tema. Como 

a televisão converge com as redes sociais em tempos 

de pandemia? Uma vez que há a necessidade de co-

municação imediata, “full time”. A questão que esta 

pesquisa visa solucionar é o entendimento dos fato-

res necessários e atuais intitulados como tecnologia 

& humanização, seus resultados, a conectividade e 

importância de cada um desses insumos. Bem como 

investigar como se dá o processo de comunicação 

entre esses agentes quando expostos à convergência 

dos meios televisão e redes sociais. 

O presente projeto terá seu objeto de estudo ex-

clusivamente focado em análises teóricas e fontes 

bibliográficas. Será baseado nas publicações de diver-

sos autores, como por exemplo, em estudos já con-

cluídos pelo autor Henry Jenkins. 

Visa entender as motivações e inspirações, as 

habilidades da prática comunicacional, as relações 
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de convergência entre televisão e redes sociais em 

tempos de pandemia e concluir de que modo ocorre 

a influência desta combinação de fatores para com a 

sociedade. 
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A pandemia de Covid-19 impactou drasticamen-

te a vida em sociedade. Com o intuito de preservar a 

saúde e reduzir o contágio do vírus, medidas como 

o isolamento social foram recomendadas, submeten-

do organizações de diferentes segmentos à migra-

ção para o ambiente virtual, para que os processos 

produtivos continuassem. A Fundação Instituto de 

Administração em abril de 2020, realizou a pesqui-

sa “Gestão de Pessoas na Crise Covid-19”. Ela indica 

que 46% das empresas no Brasil adotaram o trabalho 

remoto durante a pandemia. Considerando essas cir-

cunstâncias, a comunicação interna exerce a relevan-

te função de mediadora dos relacionamentos entre a 

organização e seus funcionários.

Nessa conjuntura, se insere o projeto de extensão 

“Biblioteca Falada” da Faculdade de Arquitetura, Ar-

tes, Comunicação e Design (FAAC) da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), 

cujo foco é a produção de mídia sonora acessível e 

audiodescrição, ambos modelos de tecnologias as-

sistivas para pessoas com deficiência visual. Assim, 

por atuar diretamente com a promoção da cidadania 

e da acessibilidade desde a sua fundação em 2004, 

medidas de isolamento social foram adotadas, desde 

março de 2020, para evitar a paralisação.

Ao longo desse período, o modelo de trabalho 

remoto trouxe alguns desafios. Os impactos da pan-

demia nas organizações demandam novas estraté-

gias de organização do trabalho, como a promoção 

da ideia de interdependência a partir de tarefas co-

laborativas (PORTO; PUENTE-PALACIOS; NEIVA, 

2020). Alex Primo (2020) aponta que o contato fre-
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quente ajuda a minimizar os impactos negativos da 

pandemia e do isolamento, tanto no âmbito pessoal 

quanto no profissional, bem como encontros virtuais 

periódicos possibilitam um aumento de esforços para 

o desenvolvimento de processos produtivos.

Assim, a presente comunicação objetiva apresen-

tar reflexões em torno do trabalho do projeto, que 

visa a promoção, integração e tessitura de laços entre 

os colaboradores pelo acesso à memória da organi-

zação e de seus membros. Na composição do quadro 

teórico deste trabalho, de abordagem qualitativa, 

tem-se os estudos de comunicação interna (ANDRE-

LO, 2013; MARCHIORI, 2010; OLIVEIRA; PAULA, 

2009), de história e memória organizacional (CRUZ, 

2014; NASSAR, 2008; NASSAR; COGO, 2014) e his-

tória oral (WORCMAN; PEREIRA, 2006).

Os métodos e técnicas utilizados são: realização 

de três rodas de conversa virtuais com ex-colabora-

dores do Biblioteca Falada e entrevistas individuais 

para a coleta de relatos sobre o funcionamento do 

projeto em anos anteriores. Cada roda abordará um 

tema específico: mudanças no processo de produção, 

impacto do projeto na vida profissional e histórias 

sobre a organização em seus primórdios. Já as entre-

vistas serão feitas individualmente, com pelo menos 

duas pessoas de cada ano de atividade do projeto. Os 

entrevistados serão de diferentes núcleos, a fim de 

captar mais perspectivas. Todas as entrevistas serão 

gravadas, transcritas e arquivadas em um acervo di-

gital.

Espera-se que, pelo compartilhamento de ex-

periências e interações entre diferentes gerações de 

participantes do Biblioteca Falada nesses eventos, os 

atuais membros sintam-se mais incluídos no proces-

so produtivo e se identifiquem com as histórias. Em 

comparação ao restante das atividades do projeto, a 

memória institucional permite que os membros com-

preendam sua participação no projeto não apenas 

como uma contribuição no presente, mas também 

como parte da construção de um patrimônio histó-

rico e cultural. Além disso, considerando que a his-

tória tem um papel importante na compreensão da 

organização em seu formato atual (NASSAR, 2008), 

espera-se então que as entrevistas, após transcritas, 

possam constituir um acervo de memória do Biblio-

teca Falada. Dessa forma, as experiências anteriores 

poderão contribuir para o desenvolvimento das ati-

vidades futuras.
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A pandemia do Coronavírus, desde o final de 

2019, trouxe um período de incertezas e inseguran-

ças. Ao redor do globo, medidas como o isolamento 

social foram tomadas para minimizar os efeitos bru-

tais à saúde da população. As organizações de diver-

sos nichos de atuação também foram afetadas.

 Deve-se considerar que, para além de objetivos 

financeiros, as organizações desempenham um papel 

importante, por serem agentes ativos na estrutura 

social (KAUFMAN, 2015) e na promoção de serviços. 

Logo, por conta da pandemia, elas passam por um 

processo de adaptação em seus modelos de negócio, 

como a prática do trabalho remoto (home office), cria-

ção de e-commerces, e sistemas de delivery.

Neste cenário, o presente trabalho questiona 

qual o papel da comunicação organizacional, so-

bretudo quando voltada ao público interno. Assim, 

tem-se como objeto de estudo os processos comuni-

cativos das/nas organizações com o objetivo de com-

preender o papel da comunicação interna na gestão 

dos relacionamentos com os funcionários no contex-

to de home office.

Para tal questionamento, pode-se tomar como 

base o paradigma relacional da comunicação, o qual 

considera que o olhar da comunicação se encontra na 

intersecção entre três dimensões: “o quadro relacio-

nal (relação dos interlocutores); a produção de senti-

dos (as práticas discursivas); a situação sócio-cultu-

ral (o contexto)” (FRANÇA, 2001, p. 15).

Assim, a comunicação nas organizações deve ser 

pensada como um fenômeno discursivo, interacional 

e contextual, uma vez que as organizações assumem 

diferentes papéis perante a sociedade. 

Na composição do quadro teórico do trabalho, 

pesquisou-se o contexto do isolamento social e da 

pandemia da Covid-19 (PORTO, PUENTE-PALA-

CIOS e NEIVA, 2020; PRIMO, 2020); comunicação 

organizacional (FRANÇA, 2001; LIMA, 2008; MAR-

CHIORI, 2009); comunicação interna (MARCHIORI, 

2010) e os impactos da pandemia nas organizações 

(LIMA, 2020; GENEROSO, 2020).

Para alcançar os objetivos da pesquisa de caráter 

qualitativo, foram realizadas pesquisas bibliográfi-

ca e documental. A primeira teve como base os re-
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ferenciais teóricos expostos, enquanto a segunda se 

pautou em notícias e pesquisas sobre o home office, 

que relacionam esta modalidade de trabalho com as 

atividades de comunicação interna.

Os dados encontrados confirmam o impacto da 

pandemia nas organizações. Na pesquisa Pulso Em-

presa, “Impacto da covid-19 nas empresas” (IBGE, 

2020), “entre 2,7 milhões de empresas em atividade, 

70% reportaram que a pandemia teve um impacto ge-

ral negativo sobre o negócio”. Já a pesquisa “Gestão 

de Pessoas na Crise Covid-19”, da Fundação Instituto 

de Administração, indica que o trabalho remoto foi 

adotado durante a pandemia por 46% das empresas 

pesquisadas, em todo o Brasil (FIA, 2020).

Conforme Lima (2008, p. 123), “uma organiza-

ção se institui como prestadora de serviços, posto de 

trabalho etc. apenas a partir de suas interações, ao 

posicionar-se, na comunicação, e relação ao outro”. 

Com isso, evidencia-se a importância da reflexão so-

bre a atuação da comunicação nas organizações. Para 

tal, a comunicação interna emerge como responsável 

pela gestão dos relacionamentos da organização com 

o público interno, entre os funcionários e entre di-

ferentes posições hierárquicas (MARCHIORI, 2010).

Um artigo da Voxel Digital (PUERTAS, 2021) in-

dica que “o maior desafio que a pandemia trouxe para 

as empresas é manter viva a sua cultura”. A partir do 

momento em que os funcionários não atuam mais 

em um ambiente coletivo de trabalho, como a sede 

das empresas, a comunicação encontra desafios em 

relação ao alinhamento entre todos e com a cultura 

das organizações.

Assim, um dos principais resultados encontra-

dos indica a centralidade da comunicação interna 

para que os funcionários reconstituam a cultura or-

ganizacional neste cenário de incertezas, de forma 

que os relacionamentos, agora mediados pela tecno-

logia, continuem articulando os costumes das orga-

nizações e mantendo os seus valores alinhados aos 

dos funcionários.
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 RESUMO
Este artigo tem como propósito tratar da Co-

municação para Paz no home office diante de um ce-

nário global causado pelo surgimento da pandemia 

do novo coronavírus neste ano de 2020 e imposto a 

quase 9 milhões de funcionários brasileiros que tive-

ram que se adaptar junto às organizações a que estão 

vinculados e passaram a trabalhar em casa (IBGE, 

2020). O estudo foi realizado através de pesquisa bi-

bliográfica (STUMPF, 2005) e documental (MOREI-

RA, 2005), com abordagem quanti-qualitativa, ten-

do como método a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1977). Para fundamentar teoricamente essa 

reflexão, fez-se uma revisão bibliográfica com base 

nos seguintes autores: Baldissera (2010), Chanlat 

(1993), Costa e Silva (2010), Ferrari (2006), Maxi-

miano (1992), Sarmento e Muñoz (2010), dentre ou-

tros. A análise dos relatórios institucionais demons-

trou a falta de dados empíricos que versem sobre a 

importância do planejamento estratégico em comu-

nicação. Ressaltamos a necessidade da valorização 

da comunicação nas empresas diante deste cenário 

inédito, atuando ela em ações que promovam uma 

cultura de comunicação para a paz, para a responsa-

bilidade social e para a promoção de cidadania.

Desde o início do ano de 2020 temos vivido no 

Brasil sob a ótica de um cenário global em crise. Esta 

foi instaurada no âmbito social, econômico e políti-

co, afetando a praticamente todos os países do glo-

bo. A circulação do novo coronavírus5 foi oficializada 

pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 09 

de janeiro de 2020. No dia 26 de janeiro de 2020 o 
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primeiro caso da doença causada pelo vírus foi con-

firmado no Brasil, e com a sua ascensão exponencial 

pelo mundo, o governo brasileiro e as organizações 

deram início às articulações e estratégias de combate 

ao panorama que se instaurava.

Neste cenário de angústia, medo e ansiedade, o 

sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2020) nos 

mostra a perspectiva excludente da pandemia, em 

seu ensaio A cruel pedagogia do vírus, ao indicar como 

alguns grupos são inigualavelmente mais afetados 

que outros pelas medidas adotadas por instituições 

e pelo governo neste período, como as mulheres, os 

deficientes físicos e os idosos. As consequências des-

ta pandemia ainda intrigam e despertam a curiosi-

dade de cientistas, estudiosos e entusiastas das mais 

diversas áreas do conhecimento, e os reflexos sociais 

de suas imposições despontarão nos próximos me-

ses, anos e, até mesmo, nas próximas décadas.

O impacto social, cultural e econômico em um 

país em desenvolvimento e os efeitos naqueles que 

tiveram sua fonte de renda prejudicada, seus estudos 

interrompidos, que perderam entes queridos, bem 

como as sequelas que os atingidos pela doença terão 

e muitas outras facetas pandêmicas ainda não são 

conhecidas. Diante da gama de impactos causados 

pela pandemia do novo coronavírus no Brasil, deci-

dimos explorar as interfaces negativas da imposição 

do home office6 a milhões de trabalhadores brasilei-

ros, sugerida mundialmente pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) e regulamentada no Brasil pela 

MP 927/20. 

Este artigo tem como proposta empírica abordar 

tal cenário imposto ao universo empresarial. Para 

tanto, iremos realizar um estudo documental e ex-

ploratório através da análise de conteúdo em três re-

latórios institucionais publicados entre os meses de 

abril e julho de 2020, período em que as medidas de 

combate à pandemia do novo coronavírus estavam 

em plena projeção. Os relatórios foram realizados 

6 Neste estudo, os termos home office e teletrabalho serão tratados como sinônimos.

e divulgados por instituições que atuam no âmbito 

empresarial e científico.

Neste sentido, o trabalho está segmentado abor-

dando os seguintes tópicos teóricos: Organizações – 

agentes de sociabilidades, interação e exclusão; Home 

office – conceitos e características na atualidade; Ado-

ção do home office às pressas e adaptações interacio-

nais durante a pandemia; e Promoção de Responsa-

bilidade Social e Cidadania Corporativa em tempos 

de pandemia.
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O presente trabalho é uma pesquisa documental 

com aspecto qualitativo e foi realizado no Grupo de 

estudos e pesquisa História Educação Sociedade e 

Política (GHESP) no projeto de pesquisa Impactos de 

PIBID e à Docência. O tema proposto retrata o mo-

mento atípico e histórico em âmbito nacional devi-

do às condições impostas pela pandemia ocasionada 

pelo Sars-CoV-2 (novo coronavírus) que resultou em 

várias adaptações para conter seu avanço e diminuir 

o impacto do vírus em nossa sociedade. Ao analisar o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-

cência (PIBID) do Centro Universitário Internacional 

– UNINTER, nossa pesquisa analisa de que forma a 

tecnologia contribuiu para a realização do programa 

de maneira segura e respeitando os protocolos de 

segurança previstos no Decreto n.º 4692 (PARANÁ, 

2020) que determina a conscientização da população 

para “uso de máscaras de proteção facial, higiene de 

mãos e distanciamento social” (Art. 12, grifo nos-

so). Sendo assim, as atividades de comunicação e 

prática do programa foram comprometidas, e foram 

adaptadas às necessidades atuais que culminaram 

na movimentação geral por parte da instituição, do 

corpo docente e dos orientandos. Para a apresenta-

ção do programa será abordado um breve histórico 

do PIBID para dar ênfase no que é previsto por ele 

que, segundo Dominschek e Alves (2017, p. 634) é 

pretendido uma

[...] formação pautada na colaboração de uma 

construção de uma nova cultura educacional, com 

embasamento teórico e metodológico, articulando 

formação docente pautada com a teoria e prática, 

universidade e escola, docentes e discentes, pro-

piciando a interação entre os saberes prévios da 

docência, os conhecimentos teórico-práticos e sa-

beres da pesquisa acadêmica.



98

Utilizamos como base Severino (2002) que 

orientou e fundamentou nossa organização do traba-

lho e da pesquisa, como também buscamos analisar 

as questões apontadas com base em Le Goff (1996) 

ao elucidar que

[...] a história é o que transforma os documentos 

em monumentos e que, onde dantes se tentava re-

conhecer o negativo do que eles tinham sido, apre-

senta agora uma massa de elementos que é preci-

so isolar, reagrupar, tornar pertinente, colocar em 

redação, constituir em um conjunto. (p. 546)

Neste sentido, tomamos como análise os regis-

tros documentais (fotográficos) contidos no acervo 

PIBID – RP Pedagogia Uninter nas redes sociais. A 

pesquisa se encontra em andamento. Por fim, nos 

valemos das análises de Dominschek e Alves (2017) 

para a descrição do programa, uma introdução à sua 

história.

O PIBID teve seu início a partir da Portaria 

38/2007 (BRASIL, 2007) na qual visava atender as 

demandas dos cursos de “Física, Química, Biologia e 

Matemática. Nos anos finais do ensino fundamental, 

o foco foi voltado para as áreas de ciências e matemá-

tica” (DOMINSCHEK; ALVES, 2017, p. 627). Ainda 

de acordo com as autoras, a abrangência do progra-

ma se restringiu, inicialmente, às instituições públi-

cas de ensino superior. É com a portaria 096/2013 

(BRASIL, 2013) é que se inicia o histórico do Centro 

Universitário Internacional – UNINTER com víncu-

lo junto ao PIBID pelo fato de permitir a adesão das 

instituições privadas de ensino superior a partir do 

referido edital.

As práticas do programa visam unir a prática 

com a teoria, ou seja, para a práxis ser efetivada, o 

contato com a escola é essencial. Para dar continui-

dade com qualidade e fiel às premissas do PIBID, os 

licenciandos que iniciaram a partir do Edital 12/2020 

– 34 estudantes – tiveram suas práticas formativas 

realizadas remotamente, ou seja, em ambientes iso-

lados utilizando de tecnologias para realizar a comu-

nicação. Os encontros foram descritos com caráter 

formativo e prático na produção acadêmica (partici-

pação em eventos ou apresentação de estudos dirigi-

dos). A aproximação com a instituição escolar se deu 

pela apresentação da realidade social da escola em 

que irão iniciar, bem como a história da instituição, 

porém, não pôde ser efetivado o contato físico com a 

escola e estudantes.
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O presente trabalho, a qual tem origem na Ini-

ciação Científica, no interior do Projeto “Impactos 

do PIBID e à Docência”, ligado ao Grupo de Pesqui-

sa História, Educação, Sociedade e Política -GHESP- 

toma o PIBID UNINTER como objeto de estudo. 

Assim, considerando a importância do Programa 

para a formação inicial de professores e sua íntima 

relação com a práxis educativa (teoria e prática), 

busca-se analisar as diferenças entre seus contextos 

de ensino-aprendizagem tanto no ambiente presen-

cial quanto no remoto, amparado por plataformas 

digitais. Nesse sentido, promove-se o diálogo entre 

educação, tecnologia e comunicação, de forma siste-

matizada, crítica e significativa. Dessa forma, utiliza-

mos a metodologia bibliográfica e documental, com 

aspecto qualitativo.

Vale ressaltar que, historicamente, o Brasil pou-

co investiu na formação de professores, criando um 

contexto precário, fragmentado, contraditório, com 

diversas “lacunas”, principalmente ao considerarmos 

no âmbito institucional a relação com os estágios das 

licenciaturas que, por vezes, são apenas de cunho ob-

servatório (GATTI, 2010), além da ausência de um 

Sistema Nacional de Educação articulado, intencio-

nal e sistematizado (SAVIANI, 2017), possibilitando 

desse modo a efetiva profissionalização da docência 

(NÓVOA, 2019).

Assim, diante deste contexto, nasce o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PI-

BID), tendo como objetivo a valorização da forma-

ção inicial docente, proporcionando desta forma um 

maior tempo e vínculo com as escolas da Educação 

Básica; a troca de ideias e debates entre professores, 

supervisores e licenciandos; a compreensão da reali-

dade do sistema educacional brasileiro; e uma teoria 

e prática (práxis) educativa mais significativa e quali-

tativa (DOMINSCHEK; ALVES, 2017). Nas palavras 

de Dominschek e Alves (2017), o PIBID “tem como 

concepção pedagógica uma formação pautada na co-

laboração de uma construção de uma nova cultura 
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educacional” (p. 641).

No que se refere ao contexto presencial do pro-

cesso de ensino-aprendizagem no PIBID UNINTER, 

destaca-se: o contato direto com os discentes e suas 

relações socioemocioanais; uma maior prática e apro-

priação metodológica na escola, tendo envolvimento 

com o corpo docente, o setor pedagógico, os agentes 

escolares; a aproximação com a comunidade; elabo-

ração e a realização de projetos junto às turmas; reu-

niões formativas com os orientadores do Programa; 

desenvolvimento da criatividade, percepção, cons-

ciência crítica e comunicação do licenciando; além de 

ser notório o

cunho científico, cultural, profissional e intera-

cionista proposta pelas atividades realizadas, levan-

do em consideração os diversos momentos e pales-

tras culturais; a promoção de encontros de formação 

metodológica e didática; eventos que permitiram a 

interação com outros grupos de diversas faculdades, 

universidades e centros universitários; e atividades 

práticas em escolas, proporcionando uma aproxi-

mação com a rede pública (PEREIRA; SOUZA, DO-

MINSCHEK, 2020, p. 61).

Já o PIBID UNINTER no ambiente virtual, de-

vido à questão da pandemia, percebe-se que: apesar 

dos esforços dos professores e coordenadores do 

Programa em relatar suas experiências formativas 

na perspectiva remota, assim como as apropriações 

e adaptações metodológicas, há uma ausência das 

relações sociais e físicas nas instituições escolares, 

causando uma pequena fragmentação no processo 

do ensino, que perpassa a tríade forma-conteúdo-

-destinatário (SAVIANI; GALVÃO, 2021); além disso, 

os professores com pouco contato com a tecnologia 

enfrentam a necessidade de desenvolver esta nova 

competência para poder atender alunos que, por 

muitas vezes, não tem os instrumentos necessários 

para o desenvolvimento das atividades.

Portanto, mesmo diante dos desafios de cunho 

formativo, tecnológico e pessoal, como: acessibilida-

de (internet), tempo, interação, entre outros, o PI-

BID UNINTER exerce a aproximação e humanização 

de seus integrantes, bem como uma apropriação ati-

va e mobilizadora da aprendizagem.
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Este trabalho objetiva compreender os debates 

em torno da mídia, tecnologia, ensino híbrido e tra-

balho remoto em tempos de pandemia na realidade 

educacional brasileira. Como metodologia utilizare-

mos a pesquisa bibliográfica e documental, a partir 

da abordagem qualitativa. Segundo Severino (p. 122, 

2007) a pesquisa bibliográfica seleciona referências 

em livros, artigos, teses e demais escritas científicas 

e o estudo documental coleta de dados nas fontes 

jornalísticas e documentos oficiais, dentre outros 

materiais.

Essa pesquisa se apoia nas análises de Fontes 

(2008, p. 145) que ao tratar das perspectivas hege-

mônicas e contra hegemônicas na sociedade, incluin-

do as relacionadas à educação, nos diz que é preciso 

“[...] analisar as formas de convencimento [...], de co-

municação e de difusão de visões de mundo, as dife-

rentes modalidades de adestramento para o trabalho 

[...], as clivagens que as atravessam, averiguando sua 

adequação [...] de dominação.”

Este debate é relevante quando analisamos o 

ensino híbrido que, em tempos pandêmicos de Co-

vid-19, tem ganhado espaço nos sistemas de ensino 

como novo formato de organização escolar. O ensino 

híbrido é, segundo Valente (p. 26, 2015) “uma abor-

dagem pedagógica que combina atividades presen-

ciais e atividades realizadas por meio das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDICs)”, dife-

rente do ensino remoto.

O ensino híbrido introduziria o aluno ao conteú-

do por intermédio de vídeos, hipertextos, laborató-

rios virtuais, entre outros. O educando, em sala de 

aula, faria trocas significativas para seu aprendizado 

com seus pares e com o professor (que se tornaria 

figura secundária no processo do ensino e aprendi-

zagem). O foco do ensino é transferido ao estudante, 

como responsável pela sua própria aprendizagem. 

Valente (p. 23, 2015) comenta ainda que, como a 

sociedade tem se modernizado e automatizado nos 

processos de produção com a introdução das TDICs, 

a educação deveria seguir a mesma lógica, mas sem 

fazer as devidas mediações. 
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Em 2019, estudos do Instituto Brasil de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) davam conta de que 4,3 

milhões de estudantes não tinham acesso à internet 

e destes 4,1 milhões estudavam na rede pública de 

ensino, antecipando um gargalo que iria se expres-

sar na educação. Os dados foram apresentados pela 

Folha de São Paulo (PAMPLONA, 2021) e reforçam a 

desigualdade no ensino remoto e a baixa participação 

dos estudantes por falta de acesso à conectividade.  

O ensino remoto tem sido comparado à dissemi-

nação do ensino híbrido por diversos grupos empre-

sariais, como o Instituto Unibanco (s/a), o qual em-

bora mencione a diferença entre eles, diz que a busca 

de modelos híbridos poderá ajudar na flexibilização 

que as redes de ensino necessitam.

Ao relacionar a retomada das atividades presen-

ciais nas escolas públicas e a continuidade do ensi-

no remoto, podemos identificar indícios para que 

se amplie o debate sobre o ensino híbrido, de forma 

equivocada, uma vez que o ensino remoto não tem 

regulamentações claras e nem legais, logo, não deve-

riam se estender para além do período pandêmico, 

além de que o ensino híbrido deveria ser debatido 

amplamente entre os profissionais da educação an-

tes de sua adesão, já que gestores educacionais tem 

repetido o lema empresarial “O ensino híbrido veio 

para ficar” (DRUMOND, 2021), difundido pelo So-

mos Educação (ex Abril Educação) e Cogna Educacio-

nal, vinculado ao Grupo Lemann.

O uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação tem se tornado um dos meios vitais 

na educação, porém cheio de gargalos. Os/as pro-

fessores/as adequaram seus planejamentos e aulas. 

Muitas plataformas foram e são utilizadas no ensino 

remoto, tais como: Google Classroom, YouTube, Wha-

tsApp Messenger dentre outros; introduzidas no dia 

a dia sem preparo ou formação e sem a preocupação 

com o suporte financeiro à compra do hardware ne-

cessário aos trabalhos em casa.

É evidente que um modelo de ensino dependente 

de tecnologias e mídias digitais é incompatível com 

a realidade da grande maioria dos estudantes brasi-

leiros. Contudo, o discurso de parear a educação aos 

processos produtivos, advém de interesses de mer-

cado. Numa lógica neoliberal, a escola está cada vez 

mais se adequando à lógica de funcionamento de 

empresas, com foco em gestão, eficiência e resulta-

dos, aproveitando a máxima exploração do trabalho, 

como tem alertado Freitas (2018).

Acreditamos que o ensino híbrido não pode ser 

inserido na onda do trabalho remoto nas redes pú-

blicas sem amplo debate entre os profissionais da 

educação, pois os primeiros indícios deste ensino 

apresentados até aqui, não se adequam a maioria das 

escolas brasileiras, logo apresenta fragilidades que 

se tornarão novos gargalos, caso não sejam tratados 

com equidade.
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A proposta deste trabalho de pesquisa é investi-

gar de que modo a prática cineclubista pode ser usa-

da como metodologia de formação de docentes em 

filosofia, bem como na formação continuada de pro-

fessores através de novos formatos implementados 

enquanto cursos de extensão. Como se trata de uma 

pesquisa em andamento, pretende-se analisar os da-

dos provenientes da ampliação do acesso às sessões 

por meio da publicação em formato de podcast. 

Bernadete Gatti (2014) nos chama atenção para 

o fato de que os atos de ensino devem ser constante-

mente confrontados e reestruturados conforme sua 

práxis, de acordo com os problemas que se colocam, 

bem como suas realidades sociais, o que nos leva a 

problematizar sobre a formação de professores num 

contexto em que as rotinas de trabalho são cada vez 

mais exaustivas e que, apesar disso, a formação não 

deve ser relegada. Neste contexto nos sentimos con-

vidados a refletir sobre alternativas que se apoiam 

na reestruturação de uma tradição existente desde o 

início do século XX, o cineclubismo. 

Apesar da manutenção das características tra-

dicionais das sessões cineclubistas, é possível reali-

zá-las de forma interativa através de ferramentas de 

transmissão de vídeo, o que possibilita envolver um 

público maior, bem como contar com plataformas 

para a realização de avaliações e da implementação 

de atividades de pesquisa. Jean Luc Godard enten-

de que a câmera seja uma ferramenta de escrita, de 

modo que chegou a dirigir filmes pautado em gêne-

ros textuais, tais como a “carta” e o “ensaio”. O dire-

tor e escritor Glauber Rocha cunhou a famosa propo-

sição “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, de 

modo que sua proposta estética se encontrou com-

prometida com uma leitura crítica da realidade social 

brasileira. Sua proposta decolonial vai ao encontro 

daquilo que se começou a problematizar na América 

Latina na década de 1960 com pensadores como En-

rique Dussel (1980). 

Como fundamentação de uma proposta deco-

lonial de formação de professores, estabeleceremos 

um diálogo com Eenrique Dussel (1980) a partir do 
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livro “La pedagogia latinoamericana” possibilitando 

uma compreensão da necessidade de uma formação 

para professores de filosofia que esteja comprometi-

da com a libertação do pensamento latino-americano 

em relação ao paternalismo europeu. Com o propósi-

to de sustentar nossa pesquisa no seu eixo proposi-

tivo, recorreremos aos trabalhos de autores/as como 

Bernadete Gatti (2013) que dedica obras acerca do 

estudo sobre a formação de professores no Brasil, 

tais como “Por uma política nacional de formação de 

professores” e Dermeval Saviani (2012), que através 

de textos como “Pedagogia histórico-critica e luta de 

classes na educação escolar”, nos oferece recursos 

para a compreensão da realidade educacional brasi-

leira. Apoiados de modo inicial nos autores supraci-

tados, pretendemos compreender a história da tradi-

ção cineclubista no Brasil e avaliar as possibilidades 

de uso de formatos interativos dedicados à formação 

dos professores de filosofia nos cursos de licenciatu-

ra, bem como dos docentes já atuantes na Educação 

Básica.
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Este texto apresenta, brevemente, o projeto e 

seu resultado de docência orientada desta autora no 

seu mestrado que, teve como objetivo geral: Elaborar 

conteúdo audiovisual com exemplos práticos e dicas 

das normas da Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas-ABNT aplicados a trabalhos acadêmicos e com-

partilhados na plataforma do Youtube. A abordagem 

utilizada é qualitativa que, para os autores Bogdan 

e Biklen (1994), busca resposta para fatos nos quais 

os indivíduos estabelecem relações e vivenciam ques-

tões culturais e sociais.

Os métodos de ensino mudam e evoluem ao lon-

go dos anos e a docência orientada é uma ferramenta 

importante para que o docente possa aperfeiçoar-se e 

acompanhar essa evolução. Para Moro et al. (2018), o 

estágio em docência para os alunos de pós-graduação 

strictu senso      promove o crescimento pessoal e pro-

fissional do docente e contribui para o aprendizado 

dos discentes. Para promover a docência orientada, 

mesmo em meio ao isolamento social imposto pela 

pandemia do COVID- 19 optou-se, após discussão e 

análise de possibilidades entre orientador e orientan-

da, por promover a criação de conteúdo audiovisual 

de normas da ABNT e distribui-las por meio de um 

canal na plataforma Youtube. O canal denominado 

“ABNT sem sofrer!” visa sanar dúvidas pontuais dos 

alunos e abrir espaço para perguntas sobre o tema.

A plataforma Youtube é uma rede social digital 

para compartilhamento de vídeos que permite a inte-

ração dos expectadores com os criadores de conteú-

do, mais que um “repositório” de vídeos, o Youtube 

é também um meio onde ocorre a produção e troca 

de conhecimento colaborativo, para Stadler (2019), 

no Youtube ocorre a educação não formal, onde se 

aprende pelo compartilhamento de experiências vi-

vidas, no qual o youtuber transmite suas vivências 

a fim de poder ensinar. O canal abordou quatro as-

suntos: fichamento, citação direta e indireta, tabelas 
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e quadros e, formatação segundo a ABNT. Os ví-

deos foram compartilhados no canal e parametriza-

dos como conteúdo de educação, permite as opções 

“gostei” e “não gostei” e que os comentários sejam 

exibidos retendo apenas, os que possuem conteúdo 

impróprio. 

Segundo Martins (2008) a avaliação, e suas dife-

rentes formas de aplicação, sofre com a relação teoria 

versus prática, da maneira como é proposta e a sua 

concretização. Para a avaliação da página “ABNT sem 

sofrer!”, foi considerado o engajamento gerado pelos 

usuários da plataforma no período de 18 de novem-

bro a 07 de dezembro de 2020.

Figura 1 – Engajamento por vídeo.

Vídeos Visualização Curtidas Comentário Inscrição Engajamento

Fichamento 99 35 8 3 46

Citação direta e indireta 91 45 8 9 62

Tabelas e quadros 80 40 10 1 51

Formatação 181 54 16 10 80

TOTAL GERAL 451 174 42 23 239

Fonte: Canal ABNT sem sofrer! 2020.

Visto que o engajamento se dá por meio das 

curtidas, comentários e inscrições, o vídeo que mais 

teve engajamento foi o de Formatação e também, o 

que mais converteu inscritos, ou seja, 10 pessoas se 

inscreveram no canal após assistirem ao vídeo. Em 

seguida temos o vídeo de Citação direta e indireta, 

no qual o número de curtidas é de 49,45%, ou seja, 

praticamente metade do número de visualizações, e 

10% das pessoas que assistiram o vídeo se inscreve-

ram no canal. Apesar de o vídeo de Tabelas e Quadros 

ter o menor número de visualizações ele foi o que 

teve o maior percentual de curtidas chegando a 50%, 

porém o número de inscritos foi de 1 pessoa e o vídeo 

obteve 10 comentários. Com o menor engajamento 

está o vídeo sobre Fichamento com 3 inscrições, 8 

comentários e um percentual de curtidas de 35,35%. 

Não se pode deixar de notar que o vídeo com maior 

engajamento é o que tem menor duração 06:43 min e 

o vídeo com menor engajamento é o mais longo com 

13:11 min. Os quatro vídeos tiveram um total de 42 

comentários sendo todos eles positivos e três com 

sugestões de temas para os próximos vídeos.

Podemos considerar que o canal obteve uma boa 

avaliação frente a porcentagem total de 52,99% no 

total de engajamento e obtendo 153 inscritos em 20 

dias. Porém, é importante ressaltar que, esses núme-

ros não são estáticos, o mesmo poderá aumentar ou 

diminuir conforme a qualidade, tema e periodicidade 

dos vídeos disponibilizados no canal.
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias 

de comunicação utilizadas pelas mulheres venezuela-

nas que vieram para o Brasil e se instalaram em Cuia-

bá, capital do estado de Mato Grosso. Com intuito 

de investigar como elas se articulam para conseguir 

empregos em meio a uma pandemia, situação atípi-

ca que, para preservar a saúde das pessoas restringe 

o acesso às instituições oficiais e aos empregadores 

que implantam protocolos de biossegurança cada 

vez mais rígidos e, ainda, insere-se o trabalho home 

office para diversas modalidades laborais. Para isso, 

analisaremos os depoimentos de imigrantes e de ins-

tituições em veículos de imprensa de Cuiabá durante 

a pandemia para compreender o acesso das mulheres 

ao mundo do trabalho.

Cogo (2014) reflete sobre as migrações transna-

cionais no âmbito brasileiro, enfatizando a apropria-

ção e o uso das mídias na mobilização por cidadania 

dos migrantes. A autora destaca que a mídia tem um 

papel estratégico na produção de espaços de agencia-

mento de coletivos, redes e organizações migratórias 

no Brasil, nas suas lutas por direitos e cidadania em 

distintos âmbitos: social, jurídico, intercultural e 

universal. As redes migratórias transnacionais, auxi-

liadas pelos meios de comunicação, articulam países 

de origem e de destino para desconstruir represen-

tações criminalizadoras e fomentar mobilizações 

transnacionais e lutas pelo reconhecimento de uma 

cidadania universal. Cogo (2014) revisita diversas si-

tuações em que os canais de comunicação digital são 

usados por imigrantes de diversas nacionalidades 

para veicular mobilizações em torno da luta pela ci-

dadania, que transcende várias dimensões – jurídica, 

civil, política, intercultural, comunicativa e universal.

Articula-se aqui também a abordagem que con-

temple os aspectos da modernidade que atua como 

alicerce da globalização. Gidden (1995), nos aponta 

três dimensões da modernidade: o capitalismo, sis-

tema de produção de mercadorias com foco na pro-

priedade privada e o trabalho assalariado sem posse 

de propriedade, industrialismo, caracterizado com o 

uso das máquinas no processo de produção, vigilân-

cia que é o conjunto de atividades para monitorar e 

controlar a população e o poder militar, monopólio 

bem sucedido dos meios de violência nos estados 

Modernos. Este último presente nas fronteiras dos 

países para controlar o trânsito de pessoas e decidir 
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quem pode e quem não pode entrar em outro país. 

O crescente movimento de pessoas que saem da 

Venezuela tendo como destino o território brasileiro 

coloca a temática da imigração em destaque no cená-

rio nacional. Simões, Silva e Oliveira (2017) apontam 

que entre os anos de 2015, 2016 e 2017 os pedidos 

de refúgio por parte de cidadãos venezuelanos cres-

ceu de 829, para 3.368 e 7.600, respectivamente. 

Compreender o perfil do público imigrante tornou-

-se uma tarefa importante para a construção de uma 

política que dialogue com essa nova realidade.

Metodologicamente, este estudo é de cunho 

qualitativo, com seleção e análise de 10 reportagens 

veiculadas no site G1 e TV Centro América sobre a si-

tuação dos venezuelanos que vivem em Cuiabá neste 

período de pandemia, no período de maio de 2020 a 

maio de 2021.

Para isso, ao considerar esses dados é preciso 

pontuar que a imigração envolve questões relaciona-

das à transporte, idioma, procedimentos burocráti-

cos de documentação, entre outros desafios ineren-

tes à despedida do país de origem e a necessidade de 

construir novos vínculos e uma nova história no ter-

ritório de destino. A vulnerabilidade torna-se assim 

latente, também considerando o público de mulheres 

imigrantes venezuelanas que sozinhas deixam o seu 

território de origem para se estabelecerem em um 

novo local. Para construir uma nova rede de relações 

sociais no país de destino e manter contato com o 

seu país de origem, a comunicação ganha destaque 

como um importante elemento para a adaptação e 

segurança dessa população.
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Desde sua origem, o movimento hip hop se fir-

mou pela luta por resistência e igualdade social. 

Emergindo nas periferias de Nova York, tinha o pro-

pósito de apaziguar conflitos recorrentes nos bairros 

pobres da cidade, concomitante a reivindicar por 

políticas públicas que garantissem a melhoria de 

vida da população e denunciar a discriminação en-

frentada (Martins, 2013). Apesar de um histórico 

de resistência cultural e social, o movimento, agora 

mundialmente conhecido e consumido, segue sendo 

retratado em muitos veículos midiáticos - principal-

mente na mídia de massa -, de forma invisibilizada e/

ou ligadas a um contexto negativo e marginalizado.

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa é 

compreender como o cenário do hip hop vem sendo 

abordado a nível local, na cidade de Santa Maria - Rio 

Grande do Sul. Para isso, realizou-se inicialmente 

uma pesquisa bibliográfica, que serviu como base 

para todas as demais etapas da concepção do estudo. 

A partir de obras de referência, como a dos autores: 

Stuart Hall, Roque de Barros Laraia e Tomaz Tadeu 

da Silva, foi possível compreender a conceitualização 

de cultura e suas relações entre identidade e socieda-

de. Com o Trabalho de Conclusão de Curso da rela-

ções-públicas Diovana Vieira dos Santos, buscou-se 

abranger os estudos na área do hip hop, na presença 

do movimento na cidade de Santa Maria, e nos mo-

tivos que o firmaram no âmbito da cultura e da re-

sistência.

Assim, conhecemos dois principais grupos que 

contribuem para a atuação do movimento na cidade, 

o “Programa Bambaataa”, um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), de-

nominado como o espaço do hip hop na UniFM 107.9, 
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estação de rádio universitária, e o Coletivo de Resis-

tência Artística Periférica (CORAP). Por meio de suas 

atividades, a cultura do rap resiste e é incentivada na 

cidade, e através da realização de batalhas de rima e 

demais projetos, artistas locais ganham espaço para 

competir e se expressar.

Em um segundo momento, foram convidados 

dois integrantes do movimento: Diovana Vieira, re-

presentante do Bambaataa, e Fernando Britto, MC 

competidor das batalhas e membro do CORAP, para 

compartilhar sua visão sobre a cena local, através de 

uma entrevista semiestruturada. A escolha dos par-

ticipantes partiu do princípio de trazer pessoas di-

ferentes, em raça e gênero, para abordar diferentes 

olhares sobre a temática. Com isso, foi possível co-

letar relatos reais sobre a importância do hip hop na 

cidade, ressaltando de maneira positiva a identidade 

cultural.

A partir da pesquisa, espera-se entender e sa-

lientar a importância da cultura hip hop no cenário 

de Santa Maria/RS, ressaltada através das respostas 

obtidas na entrevista realizada com os membros do 

movimento, que comentam sobre a notabilidade da 

cultura em suas vidas, no contexto local, e na socie-

dade como um todo. Assim, a pesquisa tem como fi-

nalidade quebrar o estereótipo marginalizado, muito 

retratado na mídia de massa, em que a cultura em 

questão é representada com uma visão negativa e/

ou irreal.
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A desigualdade de gênero existente no universo 

dos games afeta tanto profissionais que trabalham na 

indústria dos games, quanto jogadoras amadoras e 

profissionais. É a expressão do sexismo presente em 

uma das indústrias mais rentáveis da atualidade. 

Observando como há diversos temas ligados a como 

esta desigualdade de gênero se expressa neste cená-

rio, surgiu a ideia da criação do projeto “We All Wan-

na Play”. O projeto em questão trata-se de uma we-

bsérie disponibilizada através do Youtube, realizada 

com o propósito de discutir e conscientizar acerca da 

necessidade da busca pela igualdade de gênero nos 

jogos digitais.

Quanto a relevância deste trabalho, primeira-

mente, está na própria indústria dos jogos digitais, 

que está em constante expansão. Apenas em 2019, 

de acordo com o levantamento realizado pela Super-

Data, o faturamento desta indústria chegou a 120 

bilhões de dólares. Ademais, as mulheres são maioria 

entre os jogadores. Segundo a Pesquisa Game Brasil 

(2020), 53,8% dos jogadores são do sexo feminino. 

Porém, elas ainda sofrem com a desigualdade de gê-

nero presente neste cenário. Xingamentos e ofensas 

por serem mulheres são parte da rotina daquelas 

que decidem se aventurar nos games. É importante 

ressaltar que a desigualdade de gênero sofrida pelas 

mulheres nos games são um reflexo da desigualdade 

de gênero existente na sociedade como um todo. 

Desta forma, parte do referencial teórico utili-

zado para este trabalho aborda sobre a construção 

social do gênero feminino conforme discorrido por 

Santos (2011), além dos problemas de gênero com 

foco nos games como a análise sobre a participação 

feminina nos games pesquisado por Kurtz (2015), 

as situações de machismo ao qual as mulheres são 

expostas dentro dos games por Souza e Rost (2019) 

e da problemática nas narrativas que envolvem per-

sonagens femininas, abordado por Bezerra e Ribas 

(2014). Para a compreensão acerca dos conceitos de 

produção seriada para a web, utilizou-se de Aeraphe 

(2013) e Hergesel (2016). 

A metodologia aplicada constituiu-se primeira-

mente, em uma pesquisa bibliográfica e exploratória 

para a definição acerca do tipo de produto a ser de-
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senvolvido e o seu formato, além do tipo de divul-

gação necessária. O produto final resultou em uma 

websérie com cinco episódios, sendo um de apresen-

tação e quatro episódios sobre os temas que envol-

vem a desigualdade de gênero nos games. A relação 

de temas ficou da seguinte forma: apresentação; a 

Indústria dos games e a relação com a indústria cria-

tiva; como a desigualdade de gênero ocorre, especifi-

camente, nos games; a baixa presença das mulheres 

enquanto protagonistas nos games e a hiperssexuali-

zação presente no design das personagens; e a baixa 

presença das mulheres no cenário profissional dos 

games (e-sports), além do pouco reconhecimento. 

Todos os episódios tiveram duração inferior a cinco 

minutos, tratando do assunto de forma sucinta e fo-

ram disponibilizados através do Youtube. 

A divulgação foi através do perfil do projeto no 

Instagram e postagens realizadas em grupos no Fa-

cebook. Ao todo, a websérie teve 349 visualizações e 

249 visitas ao perfil do projeto no Instagram. 

Por fim, acreditamos que o resultado proporcio-

nado pelo projeto foi bastante satisfatório pois du-

rante a sua divulgação, provocou a discussão sobre a 

necessidade da igualdade de gênero nos games, além 

de ter causado a reflexão sobre como ocorre este pro-

blema em questão.
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Este trabalho tem por objetivo analisar os impac-

tos da educação remota na rede estadual de ensino 

do Paraná, identificando a pressão midiática para o 

retorno às aulas e compreendendo os documentos 

coletados na página da APP Sindicato do Paraná. A 

metodologia utilizada foi a abordagem qualitati-

va com a pesquisa bibliográfica e documental, para 

construção do referencial teórico e coleta de dados.

 A pesquisa ora apresentada se articula aos 

pensamentos de Fontes (2008, p. 145) quando nos 

chama atenção que ao falarmos de mídia e comuni-

cação, é importante observar a categoria hegemonia, 

pois “[...] se reveste de maneiras mais ou menos dis-

cretas de exercício de coerção, através de violência 

aberta ou simbólica”.

 Em 2020, a pandemia de Covid-19 nos im-

pôs uma nova sociabilidade, através do isolamento 

social, medidas restritivas e protocolos de saúde. A 

suspensão das atividades escolares foi uma decisão 

importante para evitar a contaminação pelo vírus no 

país e outras formas de proporcionar o acesso à edu-

cação foram sendo criadas a partir do ensino remoto. 

No entanto, sem as devidas articulações e mediações 

para garantir a educação à todos.

O ensino remoto escancarou a desigualdade so-

cial e a falta de acesso à conectividade da população 

e dos estudantes, logo, a dificuldade na continuação 

dos estudos. Segundo Oliveira (2020), a União Bra-

sileira de Estudantes Secundaristas (UBES), realizou 

uma campanha, em 2020, denominada “Internet pra 

Geral”. Esta campanha pautava a necessidade de se 

buscar alternativas pelos governos estaduais e mu-

nicipais para garantir aos estudantes as mínimas 

condições para acompanhassem as aulas online, ofe-

recidas em diversas plataformas digitais, YouTube, 

Classroom etc.

 Amorim (2021) destaca que são 12,646 mi-

lhões de família que não tem acesso à internet nas 

suas residências, além de 39,8 milhões de crianças, 

adolescentes e jovens sem acesso à conectividade e 
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grande parte destes sem nem acesso ao celular, se-

gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) coletados em 2019. 

 Na rede de ensino estadual do Paraná, o en-

sino remoto se organizou utilizando as plataformas 

do Google, o Meet e o Classroom para que os estudan-

tes acompanhassem as aulas pela internet. Os que 

não tinham acesso à conectividade recebiam um “kit 

pedagógico” entregue nas escolas, como publicicado 

pelo setor de comunicação da Secretaria Estadual de 

Educação (SEED, 2021). Porém, esta iniciativa ficou 

longe de contemplar todos/as os/as alunos/as e de 

respeitar as/os profissionais da educação, como po-

demos verificar nos documentos disponibilizados 

pela APP-Sindicato do Paraná.

A APP-Sindicato (2021a) entrou com uma ação 

na justiça contra a utilização obrigatória do Google 

Meet como única forma de interação entre professo-

res e alunos. Esta iniciativa além de autoritária era 

seletiva, pois retirava a autonomia dos professores 

na escolha dos meios de interação com os estudantes. 

Além de contribuir para a precarização do trabalho 

docente, evidenciada pelo total de carga horária que 

o trabalho remoto poderia chegar, ou seja, “Na ‘solu-

ção’ pedagógica encontrada pela Seed, a transmissão 

ininterrupta  pode chegar a 600 minutos quando o 

professor lecionar 5 aulas em cada um dos 3 turnos 

[...]. ‘São [...] 10 horas diárias, [...] naquele ambiente 

[...] privado, íntimo e inviolável’.” (APP-SINDICATO, 

2021a), ou seja, a residência destes profissionais.

Outro documento importante da APP-Sindicato 

(2021b) é a “Nota de repúdio à RPC”, a qual veicu-

lou uma matéria criminalizando os profissionais da 

educação, como se estes não estivessem realizando 

o seu trabalho. Vale destacar, que os profissionais 

da educação tem exercido uma jornada exaustiva, 

com muitas horas produzindo materiais didáticos, 

vídeos, corrigindo atividades e realizando plantões 

de dúvidas. O trabalho remoto não é apenas exclu-

dente aos estudantes, mas também aos profissionais 

que utilizam dos equipamentos, internet, celulares e 

outros recursos particulares, ou seja, custeiam o pró-

prio trabalho.

A alavancada midiática contra os profissionais 

da educação pode ser considerada como meio de con-

vencimento em forma de violência aberta, como diz 

Fontes (2008). Segundo a pesquisadora, “[...] Vive-

mos um período aparentemente paradoxal, no qual 

ocorre um grande aumento nos métodos de persua-

são paralelamente ao crescimento de procedimentos 

coercitivos.” (FONTES, 2008, p. 146), ou seja, a mí-

dia produz um discurso com interesses dominantes.

A partir destes dois documentos da APP-Sindica-

to e das orientações ao trabalho remoto do Governo 

do Estado do Paraná é possível compreender que, ao 

tratarmos deste período histórico específico e pan-

dêmico pela Covid-19, a realidade educacional do 

ensino remoto é incipiente e muitas vezes distorcida 

da realidade concreta dos estudantes sem acesso  aos 

meios digitais e das condições materiais dos profis-

sionais da educação. Além disso, não temos bases 

sólidas para uma análise histórica a não ser a desi-

gualdade social promovida em nosso país pelos que 

detém o poder.  
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Para Halbwachs (2004) a memória é uma cons-

trução social e que, embora sejam os indivíduos que 

lembrem, são os grupos sociais que determinam o 

que é “memorável”. Quando recordam, os homens se 

colocam no ponto de vista de um ou mais grupos e 

se situam em uma ou mais correntes de pensamento 

coletivo. Mesmo sem perceber, as imagens e noções 

tomadas nos meios sociais de que fazem parte inter-

vêm na memória, e recobrem as lembranças indivi-

duais. Podemos afirmar que  a memória é indispen-

sável para a formação da identidade,é do vínculo com 

o passado que se extrai a força para sua formação. In-

vestigar o passado é, dessa maneira, uma possibilida-

de de dar entendimento para o presente. “A memória 

é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma 

das atividades fundamentais dos indivíduos e das so-

ciedades de hoje.” (LE GOFF, 1996, p. 476)

 A primeira fotografia de que se tem registro foi 

tirada na França, em 1826, por Joseph Nicéphore 

Niépce. Posteriormente, foram inventadas as máqui-

nas fotográficas portáteis. E na segunda metade do 

século XX, houve uma revolução no mundo fotográfi-

co com a comercialização destas para amadores, dan-

do início a inúmeros registros fotográficos, tais como 

fotografias de paisagens, monumentos, fotografias 

pessoais, familiares etc.

Para Halbwachs (2004) a memória é uma cons-

trução social e que, embora sejam os indivíduos que 

lembrem, são os grupos sociais que determinam o 

que é “memorável”. Quando recordam, os homens se 

colocam no ponto de vista de um ou mais grupos e 

se situam em uma ou mais correntes de pensamento 

coletivo. Mesmo sem perceber, as imagens e noções 

tomadas nos  meios sociais de que fazem parte in-

tervêm na memória, e recobrem as lembranças indi-

viduais.

Mas tais registros fotográficos podem ser usados 

para a análise de uma pesquisa científica? Até o iní-

cio do século XIX, diante de uma visão positivista, 

somente os documentos escritos eram considerados 

prova histórica. Como tais registros eram muito limi-

tados, historiadores fundadores da revista “Annales 
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d’histoire économique et sociale” (1929), insistiram 

sobre a necessidade de ampliar a noção de documen-

to.

Com a expansão do conceito documento, a par-

tir dos anos 1960 houve uma revolução documental, 

novas fontes passaram a ser consideradas para a es-

crita da história. Contudo, Le Goff adverte em seu 

livro “História e Memória” (1996)

[...] independente da revolução documental e en-

tre os seus objetivos está o de evitar que esta re-

volução necessária se transforme num derivativo 

e desvie o historiador do seu dever principal: a 

crítica do documento – qualquer que ele seja – en-

quanto monumento. O documento não é qualquer 

coisa que fica por conta do passado, é um produto 

da sociedade que o fabricou segundo as relações 

de forças que aí detinham o poder. Só a análise do 

documento enquanto monumento permite à me-

mória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 

cientificamente, isto é, com pleno conhecimento 

de causa. [LE GOFF, 1996, p.470]

Diante das inúmeras fontes, que hoje temos em 

mãos, o pesquisador deve sempre estar atento, fazen-

do uso do senso crítico, analisando, interrogando, e 

dialogando, não apenas as descrevendo e nem tanto, 

tirando conclusões sem a devida análise de todos os 

documentos disponível sobre o recorte temporal do 

qual pretende trabalhar.

Dentre as possíveis fontes, além do documento 

escrito, a fotografia tem se destacado pela potenciali-

dade no estudo da história. Conforme avisa KOSSOY 

(2001, pg.37) “imagem é o que resta do acontecido, 

fragmento congelado de uma realidade passada, in-

formação maior de vida e morte, além de ser o pro-

duto final que caracteriza a intromissão de um ser 

fotógrafo num instante dos tempos”. Segundo Kos-

soy  (2007) através da fotografia aprendemos, recor-

damos, e criamos novas realidades. imagens mentais 

técnicas e mentais interagem entre si e fluem o pro-

cesso de criação/construção de realidade – e de fic-

ções. São essas as viagens da mente: nossos “filmes” 

individuais, nossos sonhos, nossos segredos. Tal é a 

dinâmica fascinante da fotografia, que as pessoas, 

em geral, julgam estáticas. Através da fotografia dia-

logamos com o passado, somos os interlocutores das 

memórias silenciosas que elas mantêm em suspen-

são.

Tomamos como exemplo, o artigo “Fotografias 

escolares: a leitura de imagens na história da escola 

primária” de Rosa Fátima, pesquisadora do campo da 

História da Educação. Artigo este, realizado através 

de pesquisa com fotografias escolares referente ao 

ensino primário da cidade de Campinas, no período 

de 1897 a 1950.

[...] a leitura de imagens requer uma “alfabetização 

do olhar”, isto é, para a compreensão da imagem 

é preciso submetê-la a uma crítica que leve em 

consideração a interação fotógrafo, a tecnologia 

empregada na produção da fotografia e o objeto 

registrado. (SOUZA,2001,p.87)

Diante dessa citação, compreende-se que ao rea-

lizar uma pesquisa com fotografias, devemos sub-

metê-las a uma análise crítica externa, levando em 

consideração o material utilizado na produção da 

imagem, e uma crítica interna, analisando o conteú-

do da imagem, está por sua vez, devendo ser analisa-

da o contexto de relação social e cultural do humano 

retratado na imagem.

Portanto, as fotografias podem ser analisadas 

como imagens que apresentam um imenso potencial 

de investigação pela história, principalmente, por 

permitirem o contato com uma realidade passada. 

A qual não deixa de fazer referência através da sua 

representação.
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Este trabalho se vincula ao Programa de Inicia-

ção Científica da UNINTER, e ao grupo de pesquisa 

Ghesp – História, Educação Sociedade e Política e 

apresenta as discussões sobre fontes documentais 

desenvolvidas no Projeto de Pesquisa Arquivos e 

Museus e a preservação da memória na forma-

ção docente. Em toda pesquisa se faz necessário o 

desenho metodológico, as estratégias de coleta de 

dados, o foco nos referenciais bibliográficos e docu-

mentais. Neste trabalho, apresentamos o quanto é 

essencial o uso de fontes documentais nas pesqui-

sas e em diversas áreas. Os documentos sustentam 

a argumentação e análises estabelecidas pelo pesqui-

sador. Para Bloch (1998) é importante a diversidade 

dos testemunhos históricos, que podem vir a partir 

de documentos, para ele tudo quanto o homem diz 

ou escreve, pode e deve informar a respeito de si e da 

sociedade. Trazemos então uma discussão que valo-

riza o valor das fontes documentais. 

É preciso interpretarmos as fontes, interrogá-

-las, a partir do foco de estudo de cada pesquisa. A 

realidade de cada pesquisa e a intencionalidade do 

pesquisador necessitam de um aporte teórico de 

conceitos e procedimentos. Aos pesquisadores cabe 

a responsabilidade pelas escolhas e recortes destes 

conceitos e procedimentos metodológicos. A palavra 

“documento”, recurso indispensável dos historiado-

res, vem do latim documentum, e deriva de docere (en-

sinar). Tem como função a comprovação da memória 

testemunhada. Documentada para que esta não seja 

subjetiva ou manipulada. (LE GOFF, 1996)

Trazendo ao ambiente acadêmico, é importan-

te analisar e apresentar documentos relevantes que 

fundamentam o fato. 

De acordo com Severino
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documento é todo objeto (livro, jornal, estátua, 

escultura, edifício, ferramenta, túmulo, monu-

mento, foto, filme, vídeo, disco, CD etc.) que se 

torna suporte material (pedra, madeira, metal, pa-

pel etc.) de uma informação (oral, escrita, gestual, 

visual, sonora etc.) que nele é fixada mediante téc-

nicas especiais (escritura, impressão, incrustação, 

pintura, escultura, construção etc.). Nessa condi-

ção, transforma-se em fonte durável de informa-

ção sobre os fenômenos pesquisados.(SEVERINO, 

2014, p.96)

As fontes sendo itens materiais ou imateriais 

abriram-se um mundo de possibilidades, com uma 

vasta gama de documentos, fazendo-se necessário 

utilizar-se de recursos metodológicos e técnicas per-

tinentes, para que se possa fazer uma articulação 

epistemológica no processo de construção do conhe-

cimento. Barros (2009) traz que na historiografia 

temos inúmeros “lugares de memórias” como recur-

sos, nos quais se alojam se produzem e se recriam 

valores, lembranças, compreendida como Memória 

Coletiva e Memória Individual, englobando diversas 

possibilidades de interação, porém sem se confundir 

entre si estes diversos recursos de fontes. Hoje, nos 

tempos de Big Data, sofremos justamente com exces-

so de informação, um desafio na comunicação é ter 

capacidade e bom senso para selecionar dados e or-

ganizá-los para que se transformem em informação 

relevante.

A pesquisa é, paralelamente, o imparcial trata-

mento analítico dos documentos disponíveis. Per-

mitindo ao historiador usá-los cientificamente. (LE 

GOFF, 1996) Ademais, entre tantos estudos docu-

mentados que são as ferramentas do pesquisador, 

há outros tipos de fontes, arquivos, documentos 

oficiais e mesmo além do documento em formato 

texto. Como registros fotográficos, arte e outros le-

gados deixados espontaneamente, ou até fenômenos 

não produzidos pelo homem .Esta utilização de va-

riadas fontes documentais, tipos e origens, faz com 

que a pesquisa possa abranger maior esclarecimento 

e compreensão do objeto analisado.A fonte docu-

mental é um importante aporte para pesquisadores 

de distintas áreas do conhecimento. De acordo com 

Bacellar (2010) 

Ao iniciar a pesquisar documental, já dissemos 

que é preciso conhecer a fundo, ou pelo menos 

da melhor forma possível, a história daquela peça 

documental foi redigido? Com que propósito? Por 

quem? Essas perguntas são básicas e primárias na 

pesquisa documental, mas surpreende que muitos 

ainda deixem de lado tais preocupações. Contex-

tualizar o documento que se coleta é fundamental 

para o ofício do historiador! (BACELLAR, 2010, p. 

63).

Souza apresenta importantes exemplos de fon-

tes documentais, são eles:

Amontoados em porões, debaixo de escadas, em 

salas apertadas, distribuídos ao acaso em armá-

rios e caixas, descuidados e sem interesse, docu-

mentos, quase sempre administrativos, além de 

coleções de instrumentos científicos, livros didáti-

cos, móveis antigos, troféus, medalhas, entre ou-

tros objetos, sobrevivem a intempéries, goteiras, 

condições de insalubridade, falta de identificação, 

organização e armazenamento adequado na maio-

ria das escolas. Os relatos dos investigadores são 

abundantes e se multiplicam em relação a diversas 

localidades e regiões do País. (SOUZA, 2013).

Nossa discussão propõe o debate sobre o uso 

das fontes e suas variedades, elementos necessários 

para alavancar qualquer pesquisa, em diversas áreas. 

Pensar o uso de documentos como fontes é refletir 
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sobre sua produção, sua guarda, sua existência, e aos 

pesquisadores cabe a tarefa de interrogá-los, descre-

ve-los para além de sua composição material.
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O objetivo do presente resumo é apresentar o 

relato de experiência sobre o processo criativo utili-

zado na elaboração do roteiro literário de ficção “As-

salto em Home Office”, desenvolvido na disciplina de 

Produção em Audiovisual da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), com o propósito de, através da 

ficção e da comédia, apontar o impacto da pandemia 

em diferentes realidades sociais. 

A elaboração do roteiro partiu de uma pesquisa 

bibliográfica, que serviu como base para as demais 

etapas que compõem sua construção. Através de 

obras de referência, como a dos autores: Syd Field, 

Luís Nogueira, Hugo Moss, e Paulo F. K. Junior, foi 

possível entender os principais elementos de uma 

produção audiovisual. Assim, o processo de escrita 

se sucedeu a partir da definição de um enredo que, 

através do humor, conversasse com o cenário pandê-

mico atual. 

Para efetuarmos a interlocução entre o gênero 

humor e a temática definida para a história, expan-

dimos nossas pesquisas bibliográficas, e através das 

principais estratégias listadas por Luís Nogueira, 

definimos o Imprevisto como guia principal para o 

enredo. Segundo o autor (2010, p.21), esse gênero 

“desilude ou contraria todas as expectativas criadas 

para uma dada situação”, e foi com esse norte que 

elaboramos o roteiro, explorando o inusitado.

O problema central do projeto foi: como traba-

lhar um tema tão importante quanto o da pandemia, 

de forma cômica, criando uma narrativa envolvendo 

ironias, pensando os processos criativos de forma 

virtual? Para a resolução da questão, foram realiza-

das conversas via plataformas digitais visando fazer 

um brainstorming para a elaboração do assunto, per-

sonagens, conflitos, storyline, sinopse, argumento e a 

estrutura dramática do roteiro (ato I, II e III). 

A construção estrutural do roteiro se deu pela 

troca e delimitação de ideias, tendo em vista o de-
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senvolvimento do projeto durante o período de pan-

demia, todo o processo criativo foi feito a distância, 

com o principal aporte de plataformas online de ví-

deo chamada. Assim, surgiu a ideia de uma esquete 

ficcional que daria voz a diferentes perspectivas so-

bre a pandemia, e conectados pelo google meet, abor-

daria, de forma satírica, os cuidados sanitários que 

todos devem adotar. A partir disso, desenhamos o 

conflito: um assaltante e uma trabalhadora que dia-

logam sobre os reflexos da pandemia e como isso im-

plica nas atividades cotidianas de cada um.

Para Field (2001, p. 18), o personagem é “o cora-

ção, alma e sistema nervoso da história”, e pensando 

nisso, estipulamos que as figuras principais precisa-

vam estar inseridas em diferentes realidades sociais. 

Dessa forma, o storyline foi definido como: “uma 

moça está trabalhando em home office. Ela cria uma 

sala virtual para receber seus colegas de trabalho 

para a reunião. Um assaltante entra na sala virtual e 

anuncia um assalto”. Com essa delimitação, foi pos-

sível estipular a sinopse e o argumento da história, e 

em seguida, iniciar a construção do roteiro.

Quanto a estrutura dramática: no ato I (início), 

acontece a apresentação dos personagens, que pos-

suem o primeiro contato quando o assaltante entra 

na chamada virtual. O Ato II (meio) compreende a 

confrontação da Isabela perguntando o porquê de 

o assaltante estar fazendo o assalto em home offi-

ce: aqui temos o ponto de virada, onde o assaltante 

demonstra preocupação com a crise sanitária, man-

tendo o distanciamento. O ato III (fim) é a resolução, 

onde a Isabela, ao invés de procurar a polícia, posta 

no Twitter sobre a situação inusitada. O ponto de vi-

rada acompanha o inusitado, o inesperado, e isso faz 

parte do cômico. 

Portanto, tivemos a elaboração de um roteiro que 

atendeu todos os pontos teóricos das principais refe-

rências do campo, auxiliando assim no aprendizado 

e domínio de técnicas audiovisuais. Sobretudo diante 

de um cenário pandêmico, em que os processos cria-

tivos para a construção da ideia teve que ser mediado 

por aparatos tecnológicos, resultando assim no de-

senvolvimento de um roteiro de ficção.
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A presente pesquisa, desenvolvida no âmbito do 

mestrado e intitulada ‘A percepção sobre os institu-

tos de pesquisa no consumo midiático - Instituto Bu-

tantan e Fundação Oswaldo Cruz no interior nordes-

tino’, se concentra nos aspectos que circunscrevem 

a atribuição de legitimidade aos agentes científicos, 

a partir da perspectiva de jovens interioranos do es-

tado de Alagoas - representando, com isso, um olhar 

deslocado geograficamente das sedes dessas institui-

ções observadas. 

A pandemia do novo Coronavírus (sars-CoV-2) 

transformou de modo profundo as relações sociais 

no curto espaço de tempo onde se materializou. En-

traves já existentes na comunicação pública foram 

complexificados e ampliaram a necessidade do en-

tendimento sobre as novas dinâmicas surgidas entre 

Ciência e comunicação midiática. O desarranjo in-

formacional, como as fake news e a pós-verdade, são 

exemplos dos desafios a serem enfrentados no deba-

te comunicacional contemporâneo (RÊGO; BARBO-

SA, 2020). 

Na contramão de uma estrutura desinformativa 

atual, os veículos tradicionais de comunicação assu-

miram um perfil ‘pró-Ciência’ na cobertura da pan-

demia em 2020 (ALMEIDA, 2020), recebendo espe-

cialistas nos programas informativos e reforçando as 

determinações das instâncias científicas de pesquisa 

nacionais e internacionais (por vezes opostas às ver-

sões adotadas por representantes do governo federal 

do Brasil).  
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Expandida a visibilidade dos representantes 

científicos no contexto pandêmico, se mostra de pro-

funda relevância observar as reações produzidas a 

partir da mais recente e intensificada exposição mi-

diática desses atores, podendo a comunicação refletir 

sobre de que modo os espaços de visibilidade cedidos 

interferem na percepção geral da Ciência e de seus 

representantes. Este objeto pode contribuir, a poste-

riori e sob o ponto de vista da comunicação, para ao 

entendimento e mitigação do conflito das autorida-

des epistêmicas na atualidade.

 Para analisar a posição das instâncias cien-

tíficas na sociedade brasileira atualmente, serão 

observados os aspectos apontados nos relatos dos 

entrevistados enquanto indicadores da legitimida-

de desses agentes científicos, estando a pandemia 

do Coronavírus como pano de fundo. Objetivando 

sistematizar as representações dessas posições, se-

rão adotados os conceitos de Capital social e Campo 

social em Pierre Bourdieu (1930-2002), em virtude 

dos quais se localizam o habitus e o campo como ele-

mentos centrais na leitura bourdieusiana sobre o re-

conhecimento social (BOURDIEU, 2009).

Este estudo se enquadra no escopo qualitativo, 

de condição bibliográfica e descritiva, com posterior 

procedência à pesquisa de campo. Para o levanta-

mento bibliográfico central, e dando suporte ao pró-

prio método de pesquisa, proceder-se-á à consulta 

das obras clássicas do autor Pierre Bourdieu, bem 

como escritos de comentadores brasileiros de desta-

que como Renato Ortiz e Clóvis de Barros Filho, e o 

repertório crítico das áreas de comunicação, consu-

mo, filosofia da ciência e história das instituições em 

questão.

Como cumprimento da análise da empiria, o 

contato direto com o grupo recortado - moradores do 

município de União dos Palmares, com escolaridade 

igual ou inferior ao ensino médio e de faixa etária en-

tre 18 e 24 anos - permitirá a realização de cerca de 

20 entrevistas estruturadas/semiestruturadas para 

identificar as práticas relatadas no contato com os 

institutos em dois meios de comunicação distintos, 

a saber a Televisão e o aplicativo de mensagens Wha-

tsapp.

Uma vez que a pesquisa se coloca no campo que 

abriga a interface Comunicação-Consumo, são espe-

radas contribuições que indiquem se e de que modo 

os meios de exposição dessas instituições impactam, 

perante o público ouvido, a recepção e impressão da 

legitimidade e/ou autoridade dessas instâncias cien-

tíficas. 
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