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O Seminário de Pesquisa em Comunicação da Uninter é um evento 
que reúne trabalhos de pesquisa produzidos nos cursos de 
Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 

Internacional Uninter. Trata-se de um evento científi co de abrangência local 
que, neste ano, terá como tema geral “Ajustamentos comunicativos em 
tempos incomuns”. O objetivo principal é oferecer a oportunidade de 
discutir preocupações e desafi os relacionados ao campo da Comunicação, 
por meio da consolidação de um espaço acadêmico para exposição e 
debate de ideias, estudos e projetos de pesquisa.

O Seminário é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação 
Sociedade e Tecnologia da Uninter e conta com a participação de 
professores(as) e alunos(as) pesquisadores(as) dos cursos que participam 
de projetos de pesquisa. A iniciativa conta com Instituições de Ensino 
Superior parceiras para a divulgação e construção do conhecimento, o que 
fomenta a troca de experiências entre os programas da área.
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A GAROTA DINAMARQUESA: ASPECTOS 

POÉTICOS E DISCURSIVOS NA CONSTRUÇÃO 

DA PROTAGONISTA DO FILME

Luan Ximenes Dias1

João Paulo Hergesel2

PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Cinema; 
Narrativa; Estilo; Transexualidade.

O objetivo geral desta pesquisa é 
compreender a composição de uma personagem 
de narrativa audiovisual, por meio de seus 
aspectos poéticos e discursivos, tendo como 
base a noção de culturas ativistas. Dentre os 
objetivos específicos, estão: entender a estrutura 
narrativa do filme A Garota Dinamarquesa, em 
especial quanto à sua protagonista; observar 
os recursos estilísticos utilizados para compor 
a personagem principal do respectivo filme; e 
desenvolver o olhar crítico a respeito desse tipo 
de produto midiático e de representação.

Considerando a área de Tecnologias de 
Produção, no eixo Comunicações, é perceptível 
que os produtos midiáticos colaboram 
fortemente para a construção de uma imagem 
(positiva ou negativa) de determinadas pessoas 
e/ou grupos sociais. Um desses exemplos é 
o segmento audiovisual, cuja transmissão de 
conteúdo ocorre de modo ágil e, muitas vezes, 
massivo. Pensando exclusivamente no cinema 
e no engajamento das questões pertinentes 
às culturas ativistas, indagamos: como se 
constituem as representações da transexualida-
de e da travestilidade nas narrativas audiovisu-
ais? 
1 Graduando do curso de Relações Públicas da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas). luan.xd@puccampinas.edu.br.

Parte-se da hipótese de que esses corpos 
são expostos de forma caricata, estereotipada ou 
de extrema sexualização, além de serem repre-
sentados por homens ou mulheres cisgênero, 
envoltos por discriminações diretas ou indiretas. 
Para que esse pressuposto se confirme ou seja 
refutado, é preciso adentrar no campo teórico da 
Narratologia e da Estilística, em combinação com 
os estudos contemporâneos de Comunicação, 
Cultura e Mídia. 

Para realização do trabalho, portanto, 
planeja-se lançar mão de uma pesquisa: a) biblio-
gráfica, propondo novos levantamentos teóricos 
sobre os estudos já publicadvos a respeito do 
tema; b) empírica, aplicando testes de caráter 
qualitativos sobre os objetos que compõem o 
corpus; c) analítico-conteudista, observando 
como a narrativa se materializa e quais recursos 
estilísticos são apropriados pelas obras; d) ana-
lítico-integral, servindo da ideia de integração 
do material para se pensar o produto midiático 
a partir de um movimento cíclico que inclui os 
processos discursivos, poéticos e tecnológicos.

A originalidade do trabalho proposto, 
em suma, encontra-se no fato de envolver 
uma análise fílmica pela perspectiva teórica de 
Butler, pautado na literatura e nas narrativas 
audiovisuais a partir da representação do 
corpo transgênero e suas transformações 
simbólicas. Com a pesquisa, também se eviden-
ciarão aspectos narratológicos e estilísticos, 
abordagens teórico-metodológicas relevantes – 
porém, ainda pouco exploradas academicamente 
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– a serem aplicadas no filme A Garota Dinamar-
quesa, fenômeno do contexto contemporâneo. 

A relevância científica desta pesquisa, em 
síntese, está na necessidade de investigação de 
aspectos poéticos e discursivos na construção 
da personagem através de suas produções de 
significados e representação social, aprofun-
dando discussões inerentes à área Interdiscipli-
nar. Além disso, tendo em vista que os produtos 
audiovisuais são um espaço privilegiado no 
conhecimento da existência e na visibilização de 
vozes, temas e mundos, observá-los é sinônimo 
de colaborar com o entendimento da construção 
social da realidade.

O impacto para a sociedade, por sua 
vez, pode ser constatado na importância da 
compreensão da representação da figura trans, 
que é constituída, dentro da comunidade 
LGBTI+ de maior marginalização, a qual sofre 
diariamente violências de ordem estrutural. 
Muitas das agressões transfóbicas/cissexistas 
que enfrentam são resultado do apagamento de 
suas vozes, e além de um quadro geral de exclusão 
nos mais variados espaços públicos e privados, 
o que impacta em uma violência direcionada e 
simbólica.

Espera-se, com o desenvolvimento deste 
projeto, contribuir com as discussões científicas 
acerca da representação midiática de transexuais 
pelo cinema contemporâneo; registrar o impacto 
social possível diante do consumo de um filme 
com protagonista transexual.

O corpo teórico é composto por autores 
como: Aristóteles (2005) para entendermos 
a narrativa como produto cultural; Bordweel 
(2008) no que tange aos estudos poéticos, 
narrativos e estilísticos; Maingueneau (2018) 
para os estudos dos discursos literários; 
Schoonover e Galt (2015) para a noção de 
culturas ativistas que assim, direcionam as 

discussões para o conceito da performatividade, 
discorrido por Butler (2018).

A pesquisa segue em andamento junto ao 
Programa de Iniciação Científica da Pró-Reitoria 
de Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, motivo pelo qual os resultados 
serão consolidados somente no final do primeiro 
semestre  de 2021, conforme cronograma 
aprovado pela instituição.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. Retórica [séc. IV a.C.]. 
2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda; Universidade de Lisboa, 2005. 
(Coleção Biblioteca de Autores Clássicos).

BORDWELL, David. Figuras traçadas na 
luz: a encenação no cinema. Trad. Maria Luiza 
Machado Jatobá. Campinas: Papirus, 2008.

BUTLER, Judith P. Problemas de 
gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Trad. Renato Aguiar. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

MAINGUENEAU, Dominique. Discurso 
literário. Trad. Adail Sobral. 2. ed. 2. 
reimp. São Paulo: Contexto, 2018. 

SCHOONOVER, Karl; GALT, Rosalind. Os 
mundos do cinema queer: da estética ao 
ativismo. Trad. Karla Bessa. ArtCultura, 
Uberlândia, v. 17, n. 30, p. 97-107, 2015.
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A INICIAÇÃO CIENTÍFICA E A PANDEMIA

Bruno da Luz1

Janaina Teixeira2

Sabrina Pindziura Bitencourt3

Desiré Luciane Dominschek4 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; 
Mudanças ; Comunicação; 

A Iniciação científica é a primeira 
experiência do aluno de graduação com a 
pesquisa acadêmica. Com a orientação de um 
pesquisador experiente, o docente da faculdade, 
o aluno deverá desenvolver o pensamento 
científico, aprender a explorar criticamente a 
literatura, elaborar projetos de pesquisa, redigir 
textos técnicos para publicações em congressos, 
além de aprender técnicas e métodos de pesquisa. 
O programa é fundamental pra que acadêmico 
fuja da rotina do currículo da licenciatura e 
ainda proporciona aprendizagem significativa, 
evitando as precarizações da educação pois se 
verifica a práxis, ou seja aprendemos fazendo e 
pensando então teoria e prática andam juntas. A 
iniciação científica faz parte da nossa formação 
como docente e para tanto é necessário que 
tenhamos em mente as contribuições que a 
iniciação científica nós proporciona.

A Iniciação Cientifica  colabora para uma  
uma formação docente de qualidade, onde os 
alunos querem ir além do currículo da graduação 
de pedagogia, tendo um olhar diferenciado para 
a sua formação e pensar na formação integral dos 

1 Bruno da Luz. Licenciatura em pedagogia, membro grupo de pesquisa 
GHESP. bruni.luz@hotmail.com
2 Janaina Teixeira. Licenciatura em pedagogia, membro grupo de pesquisa 
GHESP . janainacbm@gmail.com
3 Sabrina Pindziura Bitencourt. Licenciatura em pedagogia, membro grupo 
de pesquisa GHESP. sabrina.pindiura@gmail.com
4 Centro Universitário Internacional -Uninter, Doutora em Educação, líder 
do grupo de pesquisa GHESP desiré.d@uninter.com

estudantes, esse futuro professor vai estimular 
os seus alunos a serem um pesquisador, como 
ele.

Com a pandemia do Coronavírus se 
espalhando por todo o mundo e fazendo 
com que grande parte da sociedade entre em 
quarentena, nunca necessitamos tanto dos 
meios de comunicação pra nos mantermos cada 
vez mais unidos e informados, todo investimen-
to gasto para que possamos estar atentos no que 
está acontecendo ao nosso redor é de extrema 
importância, pois estamos vivendo uma situação 
incomum e desconhecida para todos, estamos 
aprendendo juntos. 

O processo de existência humana é um 
processo social, os seres humanos não vivem 
sozinhos, precisam um do outro para elaborar a 
vida e sua existência,

Na base de todas as relações humanas, determi-

nando e condicionando a vida, está o trabalho – 

uma atividade humana intencional que envolve 

formas de organização, objetivando a produção 

dos bens necessários á vida humana. Essa organi-

zação implica uma dada maneira de dividir o tra-

balho necessário á sociedade e é determinada pelo 

nível técnico e pelos meios existentes para o tra-

balho, ao mesmo tempo em que os condiciona; a 

forma de organizar o trabalho determina também 

a relação entre os homens, inclusive quanto á pro-

priedade dos instrumentos e materiais utilizados e 

á apropriação do produto do trabalho. As relações 

de trabalho – a forma de dividi-lo, organiza-lo-, ao 

lado do nível técnico dos instrumentos de traba-

lho, dos meios disponíveis para a produção de bens 

matérias, compõem a base econômica de uma dada 

sociedade. (ANDERY et al, 2007, p.11).
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Uma das questões a serem observadas 
e que necessitam de um foco constante são as 
Fake News, notícias falsas que são dadas como 
verdades e que são divulgadas muitas vezes nas 
redes sociais, esse tipo de notícia tem várias 
finalidades, como, por exemplo, sites querendo 
chamar atenção publicando notícias bombásticas, 
difamar políticos ou pessoas famosas, etc. Mas 
na situação em que estamos, em plena crise 
financeira por conta de uma pandemia, divulgar 
notícias falsas pode ser muito mais grave do 
que em épocas digamos “normais”, pois isso 
pode acarretar a cada vez mais mortes, isso sem 
contar que atrapalhará aqueles profissionais que 
estão trabalhando corretamente para trazer a 
informação correta. 

Os homens fazem sua própria história, mas não 

a fazem como querem; não a fazem sob circuns-

tâncias de sua escolha e sim sob àquelas com que 

se defrontam diretamente, legadas e transmitir 

pelo passado (MARX,  apud ANDERY et al, 2007, 

p.402).

Cabe a nós professores e futuros 
professores e pessoas da sociedade civil, 
refletirem seriamente sobre a realidade material, 
imposta a todos os seres humanos, principalmen-
te neste momento em que a pandemia expõe as 
fragilidades da sociedade brasileira. Ocorreram 
diversas mudanças também na área da educação 
por conta do Covid 19 (corona vírus), com a 
suspensão das aulas tivemos que nos adaptar e 
fazer com que os alunos estudem em suas casas 
através de aulas online, material EAD e meto-
dologias disponibilizadas pelas redes sociais. 
Outra questão foi fazer com que os professores 
trabalhem em Home Office, preparando suas 
aulas em casa e apresentando seus conteúdos 
aos alunos via webcam ou outros aplicativos, por 
exemplo zoom ou videochamada do whatsapp. 

Como percebemos a comunicação está 
sendo de extrema importância até mesmo na área 
da educação, pois precisamos manter o contato 
entre o professor e o aluno, a comunicação entre 
os próprios professores e até mesmo entre os 
próprios alunos, pois a pesquisa não pode parar, 
tivemos diversos exemplos de estudantes e 
professores de universidades que desenvolve-
ram projetos para facilitar o combate contra o 
Covid 19, como por exemplo a construção de 
respiradores mais baratos para pacientes com 
sintomas da doença ou até mesmo a corrida para 
acharmos a cura. 

Estamos passando por uma época em que 
precisamos estar conectados como nunca antes, 
definindo bases de pesquisa e cooperação mutua, 
para que possamos assim vencermos essas difi-
culdades e estabelecermos uma sociedade mais 
unida, dando um valor maior para a ciência e 
a pesquisa, investindo mais na educação para 
podermos formar mais pessoas críticas, pessoas 
que consigam enxergar a sociedade formada por 
pessoas e não apenas por classes, valorizando 
assim o diálogo e a comunicação. 

Tivemos a oportunidade de fazer uma 
pesquisa online de campo que foi feito o regaste 
dos eventos e das atividades da iniciação 
científica, mesmo com o cenário que estamos 
vivenciando a pesquisa não parar. A Iniciação 
Cientifica é algo a mais que esse acadêmico 
vai ter, quando decide participar da Iniciação 
Cientifica, além de ter a bagagem teórica a mais, 
ele vai ter a relação da teoria com a prática, 
buscando uma educação igualitária para todos.

REFERÊNCIAS

ANDERY, Maria Amália. Para compreender 
a ciência: uma perspectiva histórica. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2007.
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A MÍDIA SOCIAL DIGITAL DO MOVIMENTO 

ESCOLA SEM PARTIDO

Luciana Correa Barbosa Botelho1

Desiré Luciane Dominschek2

PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Site; Escola; Partido; 

O tema pesquisado teve como objetivo 
identificar de que forma e quais ferramentas 
são utilizadas pelo movimento escola sem 
partido para divulgar suas ideias e aumentar 
o número de adeptos, para atingir este, nos 
valemos de uma pesquisa bibliográfica, que 
“é aquela que se realizam a partir de registros 
disponíveis, decorrente de pesquisas anteriores, 
em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses, etc.” (SEVERINO, 2007, p. 122), ou seja, 
de registros dos estudos analíticos feitos ante-
riormente e uma pesquisa documental onde 
“tem-se como fonte documentos no sentido 
amplo, ou seja, não só de documentos impressos, 
mas, sobretudo de outros tipos de documentos, 
tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 
documentos legais” (SEVERINO, 2007, p. 122). 
Desde 2004 quando se levantou a bandeira da 
“escola sem partido” pela primeira vez, tem 
se ouvido muito sobre a questão nos meios de 
comunicação, porém a sociedade em geral, 
inclusive professores, pouco conhecem das 
características desse movimento, seu idealizador 
é o advogado Miguel Nagib que com o apoio 
de outros sujeitos da sociedade civil, acredita 
que as escolas brasileiras estão dominadas por 
um determinado partido político que através 

1 Centro Universitário Internacional Uninter, Pedagoga, graduanda do 
curso de licenciatura de História, lunilamoreterno@gmail.com 
2 Centro Universitário Internacional Uninter, Doutora em Educação, líder 
do grupo de pesquisa GHESP desiré.d@uninter.com

da autoridade que o professor exerce sobre 
seus alunos impõe a doutrina Marxista, e para 
evitar essa doutrinação ideológica partidária é 
preciso instituir uma lei que garanta o direito à 
liberdade o qual, está expresso na Constituição 
Federal, proibindo toda e qualquer “veiculação 
de conteúdos ou a realização de atividades 
que possa ser conflitantes coma as convicções 
morais ou religiosas ou morais dos pais ou res-
ponsáveis pelos estudantes.” (Brasil, 2015). 
Com intuito de difundir suas ideias e agregar 
mais seguidores os defensores do movimento 
“escola sem partido” passaram a utilizar como 
ferramentas as mídias sociais digitais, como 
sites, Facebook e Instragran, para delimitação 
da pesquisa selecionamos os sites www.escola-
sempartido e www.programescolasempartido nos 
quais se encontram vários materiais como textos 
dos projetos, notícias sobre o andamento dos 
processos no âmbito nacional, estadual e federal, 
artigos a favor, vídeos, fotos que defendem que a 
escola não deve ser doutrinadora e que as crenças, 
costumes e princípios são de responsabilidade da 
família, a qual deve ser preservada o direito de se 
opor a forma com que o professor ensina,  textos 
de alguns intelectuais da educação acompanha-
dos de uma avaliação de acordo com a ideologia 
do grupo. Navegando por estes sites podemos 
observar que eles são bem organizados, tem um 
“designer” criativo que chama a atenção e além 
dos materiais já citados encontra-se também um 
canal aberto para depoimentos de pais e alunos 
que queiram denunciar supostas “doutrinações” 
dos professores ou escola. Percebe-se que este 
movimento investe significativamente em sua 
mídia sociais digitais e com isso ganha diversos 
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adeptos que na realidade não se aprofundam no 
assunto para buscar entender a fundo o que está 
por traz desse Movimento. 
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A PERCEPÇÃO DAS CONSUMIDORAS SOBRE A 

REPRESENTAÇÃO DE MULHERES PLUS SIZE EM 

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE MODA

Patrícia Chichof1

Alesxandro Ribeiro2

PALAVRAS-CHAVE: Plus Size; Esteriótipo; 
Representatividade; Corpo.

INTRODUÇÃO

A história nos apresenta o corpo como uma 
importante ferramenta de comunicação. Através 
do corpo é possível manifestar discursos sociais, 
históricos e também culturais. Segundo Baitello 
(2005), “o corpo é o começo, meio e o fim de 
todo processo de comunicação, desdobrando-
-se em várias linguagens”. Além disso, o corpo 
também reflete as mudanças sociais de acordo 
com o tempo e espaço em que o indivíduo está 
inserido. Ao longo dos anos, foi possível observar 
o discurso baseado no estereotipo de corpo ideal 
em peças publicitárias de moda e cosméticos. 
Tal característica que movimenta a sociedade de 
consumo, e acabou se tornando modelo de beleza 
ideal para mulheres que consumiam esse tipo de 
mídia, no que Cleide Campelo (1996) chama de 
“corpo mídia”. Segundo a pesquisadora o corpo 
mídia é “protagonizado e criado pela publicidade 
[...] sua função é transmitir os valores e ideias 
dos anunciantes, estar sempre à disposição do 
que o mercado publicitário quer vender”. Sendo 
assim, o discurso das campanhas publicitárias 

1Patrícia Chichof, Graduanda em Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda Uninter – pchichof@gmail.com
2 Doutorando em Sociologia (UFPR), mestre em jornalismo (UEPG) e 
Bacharel em Comunicação (Uninter) – Alexsandro.r@uninter,com

veiculadas pelos meios de comunicação tem 
impacto direto no sentimento de pertencimen-
to das consumidoras, uma vez que por muitas 
vezes o que é retratado pela mídia, não condiz 
com a realidade de muitas mulheres. De acordo 
com Orlandi (2012. p. 93), “o sujeito relacio-
na-se com o seu corpo já atravessado por uma 
memória, pelo discurso social que o significa 
e se desloca na sociedade e na história: corpos 
segregados, legítimos, tatuados e excluídos”, 
diante dessa ideia é possível interpretar que o 
discurso da beleza causa opressão do indivíduo 
que não se identifica com os padrões, gerando 
também sua exclusão provocada em decorrência 
do julgamento por esse estereótipo de corpo 
perfeito. A ditadura da magreza imposta pela 
sociedade e a leitura social do que é reproduzido 
através dos discursos publicitários de moda 
vai ao encontro de uma problemática: qual a 
percepção das consumidoras sobre a repre-
sentação de mulheres Plus Size em campanhas 
publicitárias de moda? A pesquisa aqui relatada 
trabalha com um público que muitas vezes não 
se sente representado em campanhas de moda, 
ou possui representação distorcida do corpo 
Plus Size. De acordo com a Associação Brasileira 
do Vestuário – Abravest (2015), o termo Plus 
Size refere-se à numeração de roupas acima do 
número 48 para homens e 44 para mulheres. 
Esse tipo de vestuário ao invés de disfarçar 
aspectos que são por muitas vezes julgados 
como imperfeitos, tem por objetivo valorizar 
essas partes do corpo e incluir o consumidor 
dentro das tendências de moda. Ainda segundo 
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a Abravest (2015), o mercado Plus Size cresce 
6% anualmente e movimenta aproximadamente 
cinco bilhões de reais. Dentro dessa perspectiva, 
marcas nacionais e internacionais ampliam seus 
produtos com a criação de linhas com tamanhos 
especiais visando atender a esse público utili-
zando-se de campanhas que pregam o discurso 
da diversidade. A C&A é uma dessas marcas, 
que além de possuir linhas de roupas Plus Size, 
utiliza-se do discurso de diversidade. Em 2016 a 
marca lançou o case “Entre Na Mistura Jeans”. 
Para a análise, foi estabelecido como objetivo 
geral compreender como as mulheres com 
sobrepeso percebem e sentem sua representati-
vidade na campanha da C&A, além de identificar 
as características do padrão Plus Size, sintetizar 
a representação do corpo por meio de estudos 
na área, e caracterizar essa representatividade 
pelo olhar do consumo. As hipóteses que con-
solidaram a discussão do tema foram levantadas 
através da percepção das consumidoras sobre a 
modelo utilizada para representação da mulher 
gorda na campanha, se sentiram representadas 
ou não.

METODOLOGIA E APONTAMENTOS 
DOS RESULTADOS

Para a pesquisa bibliográfica foi feita a 
leitura e revisão de materiais de autores que 
falam sobre história do corpo. Desta forma foi 
feita a abordagem do significado do corpo desde 
a pré-história até a contemporaneidade, além de 
investigar teoricamente o discurso publicitário, 
da sua importância e relevância social e sobre a 
representatividade na mídia. A ideia é entender 
a percepção e como é representado o público 
“Plus Size” em campanhas publicitárias de 
moda. Para isto, foi elaborado um formulário de 
pesquisa no Google Forms, enviado para grupos 
do Whatsapp de emagrecimento e saúde, redes 

sociais (Facebook) e alguns contatos pessoais. 
Através de perguntas quantitativas, foram entre-
vistadas 101 mulheres entre os dias 8 e 10 de 
Maio de 2020, de todas as idades, pesos e alturas. 
Para que a análise fosse possível, o formulário 
continha imagens da campanha de lançamento 
da linha Plus Size Mariana Xavier realizada em 
2017, de outra varejista de vestuário - a Marisa 
em que a própria atriz foi a garota propaganda. 
Assim, a partir da apresentação das imagens na 
pesquisa, foi possível comparar e analisar qual 
a percepção das consumidoras e do público que 
se encaixa nesse padrão de corpo sobre as duas 
modelos, os dados foram tabulados no Excel. 
Diante dos resultados, foi possível compreender 
que apenas 11,9% das entrevistadas consideram 
a modelo utilizada na campanha da C&A gorda 
e apenas 26% consideram que a modelo se 
encaixa nos padrões de moda Plus Size. Em 
contrapartida, 86,1% consideram a modelo 
utilizada na campanha da Marisa gorda e 94,1% 
consideram que a mesma se encaixa nos padrões 
de moda Plus Size. Outro dado relevante para 
os resultados da pesquisa é que 42% das entre-
vistadas usam manequim 44 ou acima (o que já 
pode ser considerado Plus Size). Desta fatia de 
público, foi possível identificar que em relação a 
sua percepção 83,7% não consideram a modelo 
da campanha da C&A gorda e 72,1% não a 
consideram Plus Size.
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ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DE PERFIS 

LGBTS COM PUBLICAÇÕES SOBRE HIV

Delcio Rodrigues Sampaio1

Ana Paula Heck2

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; 
Homossexualidade; HIV; Redes sociais.

O presente estudo tem por objetivo 
a análise de publicações, em redes sociais, 
de perfis LGBTs sobre o HIV. O HIV já está 
no Brasil há quatro décadas e considerada a 
primeira doença da mídia (SPINK et alii., 2001), 
com isso, justifica a necessidade dessa pesquisa, 
sendo analisada a qualidade das postagens, 
informações atualizadas sobre a imunodeficiên-
cia e se a postagem conversa com o público alvo, 
no caso LGBTs. A pesquisa integra o projeto de 
iniciação científica “Comunicação e Gênero: 
circulação dos discursos midiáticos nas redes 
sociais.”

Como guia para a apresentação das análises 
propomos um debate sobre gênero, inicialmente 
com a cronologia da sexualidade, sublinhando a 
saúde da população LGBT, de maneira a fornecer 
subsídios para discussões sobre as campanhas e 
publicações de perfis públicos. Entende-se que a 
comunidade LGBT é muito diversificada e deve 
ser reconhecida e legitimada, sem reproduzir 
estigma e discriminação que hierarquizam a 
diferença.

Acredita-se que homossexualidade é tão 
antiga quanto a história da humanidade, sendo 

1 Centro Universitário Internacional UNINTER, estudante do curso de 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, e-mail: delcio.rod@
hotmail.com
2 Centro Universitário Internacional Uninter, Mestra, integrante do projeto 
de Pesquisa “Comunicação e Gênero: circulação dos discursos midiáticos 
nas redes sociais.” ana.h@uninter.com

os primeiros registros escritos presentes na 
sociedade egípcia. A sexualidade humana mani-
festa-se através de padrões religiosos, culturais 
historicamente construídos, que a sociedade 
reforça. Ao decorrer da nossa história, a 
sexualidade pôde ser vivida e experienciada por 
culturas e períodos de abertura sexual, inter-
calados por outros momentos de recato e de 
privações sexuais (FOUCAULT, 1988).

Para Foucault (1988, p.122), “o que leva 
uma pessoa a se tornar homossexual é algo tão 
absurdo ou natural quanto o que leva uma pessoa 
a se tornar heterossexual”. É no século XIX que 
o “homossexualismo” para a ser definido como 
um estilo de vida compartilhado e vivenciado 
por pessoas do mesmo sexo. Os discursos 
que permeiam as sexualidades ainda estão 
vinculados a discursos naturalistas e moralistas. 
(GUIMARÃES, 2009).

De acordo com Valle (2002), a homosse-
xualidade, nos anos 1980, foi relacionada com 
a HIV/AIDS devido à disseminação de ideias e 
informações negativas sobre a população, tendo 
sido denominada doença gay. Almeida (2017) 
afirma que pessoas que vivem com HIV/AIDS 
são condicionadas a subcidadania, privadas de 
direitos enquanto cidadãs, submetidas pela 
estigmatização, preconceito e discriminação. 

A AIDS, por ser uma doença sexualmente 
transmissível, é vinculada a sexualidade de 
maneira direta e indissociável, embora  as  relações 
sexuais permaneçam sendo a transmissão mais 
conhecida, pode ser transmitida por contato com 
o sangue contaminado, via compartilhamento de 
seringas e objetos cortantes, bem como por meio 
de transfusões de sangue. (ALMEIDA, 2017). A 
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vulnerabilidade representa a uma maior possibi-
lidade de exposição ou infecção por pessoas bi 
ou homossexuais.  

A vulnerabilidade ao HIV e às suas consequências 

são reforçadas por violações dos direitos à vida, à 

liberdade, à informação, à educação, à saúde e ao 

direito à igualdade (não-discriminação), que têm 

impacto direto no poder de negociação destas co-

munidades e na redução de seu acesso aos servi-

ços. (ABGLT, 2015, p. 29).

Atualmente, O Brasil está na contramão 
em campanhas publicitarias no combate ao HIV, 
o que se confirma nos boletins epidemiológicos, 
temos campanhas de prevenção que têm falhas 
de comunicação e não atingem o público alvo. 
Da mesma forma, Silva et alli (2017) citam como 
a maioria dos discursos e sentidos sobre o HIV/
AIDS ainda são ligados a construções racistas e 
excludentes e poucos estudos têm considerado o 
estigma e a discriminação social.

A presente pesquisa pretende realizar um 
estudo do tipo qualitativo, analisando postagens 
feitas por pessoas LGBT sobre HIV/AIDS. A 
escolha dos perfis deve ao fato de ser o público 
que mais vulne´ravel, sendo inicialmente, sele-
cionados 2 perfis na rede Instagram: um médico 
infectologista uma pessoa soropositiva. 

Espera-se com os resultados desta pesquisa 
fornecer subsídios que auxiliem os profissionais 
de comunicação na abordagem da temática do 
HIV, bem como levar o debate e reflexão para o 
processo de elaboração de campanhas.
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AS REPRESENTAÇÕES DO SAMBA NA PRÁTICA 

ESCOLAR ENQUANTO ESTUDO DE CASO

Ítalo Leopardi Bosco de Azevedo1

PALAVRAS-CHAVE: Samba; 
Representações; Escola.

A relevância do Samba como manifesta-
ção tradutora de nossas múltiplas identidades 
culturais revela-se como uma das mais poderosas 
formas de preservação da memória coletiva 
e como um espaço social privilegiado para as 
leituras e interpretações do Brasil; o gênero 
possui, portanto, uma singularidade indiscutível 
para a cultura nacional.

Tanto isso é verdade que, publicada no 
dia 5 de fevereiro de 2015 no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, a Lei nº 15.690/2015 
instituiu o Samba como Patrimônio Cultural 
e Imaterial do Estado de SP. O samba de roda, 
oriundo do Recôncavo Baiano, foi reconhecido 
como Patrimônio da Humanidade em 2005 pela 
UNESCO e também foi inscrito no Livro de 
Registro das Formas de Expressão, do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), em 2004. Tamanha é a importância 
do Samba no país que anualmente é celebrado o 
chamado “Dia Nacional do Samba”, no dia 2 de 
dezembro.

A partir do entendimento do Samba como 
manifestação importante da cultura popular 
brasileira, houve, de nossa parte, o intuito de 
observar o universo da educação a partir da 
percepção de que as letras do gênero Samba - 

1 Ítalo Leopardi Bosco de Azevedo, mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM/ECA/USP) na linha de 
pesquisa Informação e Mediações nas Práticas Sociais, sob orientação de 
André Chaves de Melo Silva. Brasil. italo.azevedo@usp.br

e a música em geral - podem servir de aparato 
pedagógico complementar a docentes do ensino 
fundamental. Portanto, o resumo trata das repre-
sentações identitárias observadas no ambiente 
escolar.

No entrelaçamento de ideias e preceitos 
que transitam entre, representações sociais, 
cultura juvenil, cultura brasileira, o Samba e 
a música, apresentaremos os resultados da 
pesquisa de campo realizada em uma escola 
pública na zona sul da cidade de São Paulo. No 
local, observamos durante dez semanas três 
grupos focais, sendo duas salas do 9º ano na 
disciplina de Projeto de Vida e uma sala do 7º ano 
da disciplina de Geografia. Portanto, buscamos 
compreender os significados e as representações 
que os estudantes atribuem ao Samba e à ciência 
nestes entrelaçamentos.

A pesquisa é perpassada por diferentes 
áreas, o que exige que tenhamos domínio de 
teorias disciplinares integradas, portanto uma 
abordagem transdisciplinar possibilitará uma 
pesquisa relevante a partir de uma abordagem 
responsável diante dos temas.

Na presente pesquisa, as temáticas do 
Samba serão expostas através de obras de 
REFERÊNCIAS como José Ramos Tinhorão, 
Nei Lopes, Carlos Sandroni, Muniz Sodré e Luiz 
Antonio Simas.

Entre os campos de estudo da dissertação, 
enfatizaremos as reflexões de Serge Moscovici 
acerca das interações humanas, que pressupõem 
representações capazes de influenciar o com-
portamento do indivíduo participante de uma 
coletividade.
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Também devemos considerar de grande 
importância para o desenvolvimento da pesquisa 
a prática etnográfica, seja ela aplicada a uma 
vivência em uma comunidade específica - como 
nos trabalhos inspiradores de Norbert Elias 
e Clifford Geertz - ou aplicada na sala de aula, 
que é a experiência que Marli Eliza de André nos 
passa.

O conceito e a prática da descrição densa 
e o entendimento de que a cultura é um sistema 
de símbolos construídos em algum contexto 
vêm das ideias do antropólogo norte-americano 
Clifford Geertz.

Já prática etnográfica aplicada pelos pes-
quisadores Norbert Elias e John Scotson a uma 
vivência em uma comunidade específica também 
é inspiração para o estudo de caso desenvolvido.

Em “Pesquisa em Comunicação”, 
Maria Immacolata Vassallo de Lopes expõe a 
importância da metodologia para as pesquisas 
em comunicação. Para ela, toda pesquisa deve 
responder a dois tipos de validações – a interna 
(de onde vem o capital epistemológico de um 
campo científico) e a externa (uso de seu conhe-
cimento pela sociedade).

Para Lopes, a reflexividade (conceito 
abordado do ponto de vista histórico) deve ser 
um metadiscurso científico que cria a atitude 
consciente e crítica por parte do investigador. 
Refletir epistemologicamente sobre o processo 
de observação é ser capaz de entender e 
comunicar a diferença cultural entre o sujeito e 
o objeto investigado, exercitando o papel crítico 
da ciência de rompimento com o senso comum. 
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A CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS INFANTIS NAS 

OBRAS NEGRINHA, MENINA A CAMINHO E CAMPO GERAL

Isabela Aparecida Zambuzi de Moraes1

João Paulo Hergesel2

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Narrativa; Estilo.

Esta pesquisa tem como objetivo 
compreender o processo de construção 
de personagens infantis nas produções de 
Guimarães Rosa (2001), Raduan Nassar (1997) 
e Monteiro Lobato (2008). O corpus selecionado 
para o estudo abrange a novela Campo Geral 
(publicado originalmente em 1956), o conto 
Menina a caminho (escrito originalmente em 
1960) e o conto Negrinha (publicado original-
mente em 1920), dos respectivos autores, em 
que a perspectiva infantil é introduzida através 
de um narrador onisciente. Assim, visa-se 
analisar aspectos como o léxico, a discurso e a 
conduta das personagens.

A pesquisa mostra relevância científica, 
pois esse tipo de análise, mesclando narrativa 
e estilo, contribui para os estudos sobre a 
perspectiva infantil; é pertinente por conta de sua 
interdisciplinaridade, pois explora o imaginário 
infantil através de obras que trabalham, hipote-
ticamente, com visão objetiva do adulto. Além 
disso, o trabalho também possui importância 
social, já que retrata as reflexões sobre a infância 
em diferentes cenários nacionais por meio de 
grandes autores da Literatura Brasileira.
1 Graduanda do curso de Letras: Português/Inglês da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Lattes: http://lattes.
cnpq.br/2875083913647920. Contato: isabelapzambuzi@gmail.com
2 Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, 
Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas). Doutor em Comunicação (UAM), mestre em Comunicação 
e Cultura (Uniso) e licenciado em Letras (Uniso). Membro do grupo de 
pesquisa Entre(dis)cursos: sujeito e língua(gens). 
Contato: joao.hergesel@puc-campinas.edu.br

Sabe-se que o enaltecimento do conceito 
de infância se intensificou com o passar dos 
séculos, assim, gradativamente, a criança teve 
suas próprias reflexões e vontades valorizadas, 
o que gera uma diversa produção específica 
direcionada a este indivíduo. As obras presentes 
no corpus da pesquisa revelam como essas 
reflexões eram representadas e se camuflavam 
em um período histórico em que tais perspec-
tivas não eram consideradas relevantes. Deste 
modo, a pesquisa mostra seu impacto social por 
se conectar com um tema bastante relevante 
para o contexto atual através do livro, que é um 
instrumento muito importante para a área de 
comunicação: a valorização da ideia de infância. 

O quadro teórico envolve os campos da 
Narratologia, Estilística e estudos contempo-
râneos de Comunicação, Cultura e Mídia tendo 
ênfase na área de Letras. Entre os autores que 
serão utilizados estão Iuri Lotman (1978) e 
Tzvetan Todorov (1973; 2006) e José Lemos 
Monteiro (2005) ao tratar da narrativa. A análise 
estilística usará como base Nilce Sant’Anna 
Martins (2008) e Claudio Cezar Henriques 
(2011).  Para esse trabalho será realizada uma 
pesquisa de cunho: a) bibliográfico com levan-
tamentos teóricos de estudos já publicados; 
b) empírico por meio de testes de caráter 
qualitativo; c) analítico-conteudista, já que 
se visa realizar a observação da construção da 
narrativa e seus recursos estilísticos; d) analíti-
co-integral, pois se serve da ideia de integração 
do material para se pensar o produto midiático 
a partir de um movimento cíclico que inclui os 
processos discursivos, poéticos e tecnológicos.
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Em relação aos resultados, espera-se 
contribuir com as discussões científicas que 
envolvem a construção do infantil na Literatura 
Brasileira. Além disso, pretende-se registrar 
como as obras de Guimarães Rosa, Raduan 
Nassar e Monteiro Lobato trouxeram, e trazem, 
grande impacto social sobre o Brasil.
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A GASTRONOMIA MIDIÁTICA E A ESTETIZAÇÃO 

EM “RESTAURANTES EM RISCO” (NETFLIX)

Lucas Gamonal Barra de Almeida1
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Restaurantes em Risco.

Nos últimos dez anos, há um boom 
midiático da gastronomia, notadamente no 
Brasil. É certo que os programas de TV dos canais 
abertos tinham grande espaço para receitas e 
dicas de culinária. No entanto, o que se vê mais 
recentemente é uma queda desse conteúdo e a 
ascensão de uma gastronomia mais requintada. 
O protagonismo se volta para chefs de cozinha 
renomados, estrangeiros ou com experiências de 
trabalho no exterior, e com restaurantes reco-
nhecidos.

O foco deste trabalho não é abordar 
a mudança nas grades de programação ou a 
alteração dos formatos, mas observar outras 
angulações dadas para a alimentação, sobretudo 
com relação à cultura da mídia e os reflexos 
nas dimensões do consumo. Baseando-nos 
em exames de Lipovetsky e Serroy (2015), 
apontamos para uma ascendência da estetitiza-
ção do mundo e nas esferas do comer e do beber.

São noções caras para o trabalho 
justamente em razão da pedagogia cultural 
atrelada às produções midiáticas e da penetrabili-
dade desses “ensinamentos” em nosso cotidiano 
(KELLNER, 2001). Decerto, isso influencia os 
valores em destaque e os comportamentos. E 

1 Doutorando em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. Bacharel em Turismo e Mestre em Comunicação pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor da Faculdade Senac Minas 
- Unidade Barbacena. E-mail: lucasgamonal@hotmail.com

ainda há uma complementaridade: muitos dos 
chefs que saem dos bastidores e passam a figurar 
em frente aos holofotes começam a multiplicar 
seus rendimentos – além dos programas de 
televisão, têm maior fluxo em seus restaurantes, 
são convidados para fazer eventos, comerciais e 
outras ações.

A respeito das influências e das dinâmicas 
de consumo, é possível observar uma difusão 
dos movimentos, em diferentes meios e 
espaços sociais. A centralidade da temática – a 
gastronomia mais apurada, tida como ritual de 
prazer e status – passa a ser vista não apenas na 
TV, como também na internet. Há uma produção 
de conteúdo mais oficial, desses mesmos atores, 
os chefs, em seus perfis e canais, e também por 
parte das pessoas comuns.

O Instagram é uma rede social virtual 
reconhecida por suas “fotos de comida”. É 
comum que alguém, ao receber seu prato em um 
restaurante, primeiro se ocupe em fotografá-
-lo e em compartilhar a imagem, para só depois 
degustá-lo. As mudanças são estéticas. Há maior 
valor para essa experiência de se alimentar e 
para mostrar isso aos outros.

Conforme Lipovetsky e Serroy (2015, p. 
345): “ Cada vez mais, o beber e o comer são 
pensados, exibidos, são postos em cena nas 
mídias: tornaram-se objetos midiáticos ao 
mesmo tempo que objetos de interesse sanitário, 
cultural e de curiosidade estética”. E isto, 
segundo os autores, pode ser visto não apenas 
nos jornais e nas revistas especializadas, como 
nos programas de cozinha e reality shows, além 
de na transformação do mercado da boca – com 
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ambientes e decorações mais apurados – e de 
como a culinária se tornou um marcador social.

O objeto que propomos observar 
permite-nos avançar nessas reflexões. A série 
Restaurantes em Risco (Restaurants on the Edge, 
no título original), veiculada e distribuída pela 
plataforma de streaming Netflix é uma produção 
canadense apresentada por três profissionais: 
o chef Dennis Prescott, a designer Karin Bohn 
e o chef e restaurateur Nick Liberato. Figuras 
emblemáticas no que diz respeito aos pilares da 
gastronomia midiática trabalhada no programa.

As duas temporadas da série têm seis e sete 
episódios, respectivamente. Os restaurantes sele-
cionados ficam em diferentes lugares no mundo, 
com destaque para América do Norte, Caribe, 
Europa e Ásia. Primeiramente, observamos um 
apelo turístico, com destaque para diversos 
atrativos dos locais. Ademais, e este é o foco do 
estudo, vemos como a atuação dos três profissio-
nais dialoga com essa estetização e midiatização 
da gastronomia: nas ações que propõem para os 
estabelecimentos, da decoração aos cardápios, 
passando pelo atendimento e a reputação (espe-
cialmente online), as dimensões imagéticas são 
centrais. Assim, se comida é cultura, linguagem 
e identidade, conforme trata Montanari (2008), 
devemos avaliar essas novas perspectivas das 
práticas cotidianas de comer e beber, cada vez 
mais presentes também em nossas rotinas de 
comunicação.
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A MULHER TRANSEXUAL E O ESTEREÓTIPO DE 

FEMINILIDADE: UMA ANÁLISE DE JULES VAUGHN

Julia Araujo de Lima1

João Paulo Hergesel2
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Euphoria (HBO, 2019) é uma série de 
streaming que busca retratar, por meio da 
narrativa e do estilo pós-modernos, o cotidiano 
do jovem adulto contemporâneo, trazendo à 
superfície representações ligadas à identidade de 
gênero e à sexualidade. Dentre as personagens 
que se destacam na obra, está Jules Vaughn, 
mulher transexual interpretada pela atriz – 
também transexual – Hunter Schafer.

O objetivo geral deste trabalho é discutir 
como a construção dramática da referida 
personagem utiliza-se das técnicas de si 
(FOUCAULT, 1988) para reafirmar sua femini-
lidade. Para além disso, discute-se como as suas 
atitudes na narrativa mostram e reforçam os 
estereótipos do gênero feminino, sempre vestida 
com roupas que são ditas femininas e buscando 
relações sexuais com homens.

O método de pesquisa envolve uma 
discussão teórica, a partir dos estudos sobre a 
formação do “eu” – propostos por Rose (1996) e 
Foucault (1988) – e sobre o conceito de performa-
tividade, proposto por Butler (1999). Também 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e 
Arte da Pontifícia Universidade Católica de   Campinas. Bacharela em 
Letras: Português/Inglês (PUC-Campinas). Membro do grupo de pesquisa 
Entre(dis)cursos: sujeito e língua(gens). Contato: julia.araujollima@
gmail.com.
2 Professor do PPG em Linguagens, Mídia e Arte (PUC-Campinas). Doutor 
em Comunicação (UAM), mestre em Comunicação e Cultura (Uniso) e 
licenciado em Letras (Uniso). Membro do grupo de pesquisa Entre(dis)
cursos: sujeito e língua(gens). Contato: joao.hergesel@puc-campinas.
edu.br.

se discorre sobre a criação de uma identidade da 
mulher transexual na modernidade, com base 
em Giddens (1992).

Juntamente das abordagens teóricas, 
foram revisitados os conceitos explicitados no 
Manual de Comunicação LGBTQI+ (2018), a fim 
de se abordar corretamente os termos relaciona-
dos a gênero e sexualidade. Como recorte, foram 
selecionados momentos específicos de alguns 
episódios da série para que ilustrassem o estudo 
teórico.

A hipótese inicial é que a personagem Jules 
se constrói com um forte estereótipo feminino 
expressado através de suas roupas, atitudes e 
relações. Crê-se, contudo, que Jules refuta o que 
a sociedade patriarcal e heterossexual sempre 
impôs a crianças e adolescentes: a ideia de que 
todos devem permanecer com o sexo biológico 
por toda a vida.

Por até o presente momento não 
existirem pesquisas acadêmicas com o tema 
relacionado à série, ressalta-se a originalidade 
do trabalho, além de explicitar a importância da 
representação da comunidade LGBTQI+ dentro 
do âmbito acadêmico.

Concluiu-se, após as considerações feitas, 
que os grandes veículos midiáticos, como 
os canais de streaming, possuem um papel 
importante na disseminação da representação 
de comunidades sociais marginalizadas. No caso 
deste trabalho a representação da comunidade 
LGBTQI+ foi priorizada e notou-se, pelo grande 
sucesso da série no Brasil, a importância da 
construção da identidade desta comunidade.
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A“TECNOLOGIA COMUNICACIONAL” NO MUNDO 

DO TRABALHO DOS CARREGADORES DA CEAGESP 
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Este resumo é um recorte da dissertação A 
comunicação no mundo do trabalho dos car-
regadores da CEAGESP (KINOSHITA, 2019), 
defendida na Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo (ECA-USP). A 
partir da imbricação do binômio comunicação e 
mundo do trabalho (FIGARO, 2001), compreen-
dida pela perspectiva da ontologia do ser social 
(LUKÁCS, 2012), a pesquisa mostrou como uma 
atividade, executada em condições medievais, 
tem seu lugar de significância em pleno século 
21 e na maior metrópole do país.

O estudo, cuja originalidade reside 
nessa verve epistemológica, apontou que a 
comunicação tem um papel fundamental nas 
relações dos carregadores junto aos mais diversos 
públicos (permissionários2, compradores e 
direção da CEAGESP3), em que pese eles não 
se apropriarem socialmente da relevância do 
trabalho desempenhado (KINOSHITA, 2019). 
Mesmo assim, é o trabalho que configura a 
formação identitária dessa categoria.

1 Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-
USP), doutorando e mestre em Ciências da Comunicação e pós-graduado 
lato sensu em Gestão de Processos Comunicacionais na ECA-USP, bolsista 
CAPES e pesquisador do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho 
(CPCT/ECA-USP), e-mail: kinoshita.jamir@gmail.com.
2 Proprietários de boxes nos entrepostos da CEAGESP, que têm autorização 
para o comércio de mercadorias, especialmente para o atacado.  
3 A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) é uma estatal do Ministério da Agricultura. Trata-se de uma 
rede, espalhada pelo Estado de São Paulo, formada por 13 entrepostos e 
18 armazéns, cujo foco primordial é o atacado, e não o varejo.

Nesse sentido, a tecnologia tem uma função 
secundária, sendo um contraponto à visão predo-
minante em outras categorias, uma vez que nem 
aparatos tecnológicos (smartphones, notebooks, 
tablets) muito menos dispositivos comunica-
cionais (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) 
exercem influência no cotidiano laboral desses 
trabalhadores. O que acaba prevalecendo é o 
tradicional “boca a boca”, que responde pelo 
“sucesso” profissional.

Não à toa é que nos afiançamos ao viés de 
tecnologia de Vieira Pinto (2005, p. 694): “A 
tecnologia do futuro é um fato técnico. O futuro 
da tecnologia é um fato social.” Percebemos 
isso na investigação junto aos carregadores 
autônomos4 do Entreposto Terminal São Paulo5, 
que são contratados diretamente por permis-
sionários ou compradores, na base do contato 
pessoal e verbal, sendo que o pagamento ocorre 
no ato, em dinheiro, assim que finalizado o 
serviço.

Tal constatação ficou evidente na 
pesquisa exploratória (GIL, 2008) realizada em 
observações de campo (FERNANDES, 1972) 
gerais e específicas, ocasiões em que houve 
registro de imagens fotográficas (KOSSOY, 
1978; 1980) e anotações em diário (MARIN, 
2006), que se somaram às entrevistas aprofun-

4 O termo “autônomo” tem significância, já que os carregadores atuam 
dessa forma, sem garantia trabalhista alguma, contando apenas com o 
Sindicato dos Carregadores Autônomos em Centrais de Abastecimento 
do Estado de São Paulo (Sindicar), que é ligado à União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) e quem, pelas normas da CEAGESP, faz a gestão 
dessa mão de obra.
5 Trata-se da maior central de abastecimento da América Latina de frutas, 
legumes, verduras, flores, pescados e diversos (alho, batata, cebola, coco 
seco e ovos). Situado na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista, 
foi o local de realização da pesquisa, onde atuam 3.800 carregadores 
autônomos e ficam a sede administrativa da estatal e do Sindicar.
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dadas (MACHIN; COUTO & ROSSI, 2009) com 
os trabalhadores.

A confrontação e a avaliação dos 
dados coletados tiveram como parâmetros a 
noção marxista sobre trabalho (ANTUNES, 
2001; MARX, 1985) em oposição à visão 
empreendedora (DARDOT; LAVAL, 2016), o 
caráter do inédito da ação laboral trazida pela 
ergologia (SCHWARTZ; DURRIVE, 2008), a 
atividade linguageira (NOUROUDINE, 2002) 
e a análise de discurso (BACCEGA,1995; 
BAKHTIN, 2002; FIORIN, 1998).

Dessa maneira, vislumbrou-se que a junção 
da comunicação com o mundo do trabalho é que 
torna possível a existência desse profissional que, 
como dissemos, em pleno século 21 atua dentro 
de padrões medievais de produção capitalista, 
no qual a tecnologia ocupa uma esfera circuns-
tancial ao desenvolvimento da atividade.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho 
– Ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001.

BACCEGA, M. A. Palavra e discurso – 
Literatura e história, São Paulo: Ática, 1995.

BAKHTIN, M./VOLOCHÍNOV, V. N. 
Marxismo e filosofia da linguagem. 
São Paulo: Hucitec/Annablume, 2002.

DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão 
do mundo – Ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

FERNANDES, Florestan. Fundamentos 
empíricos da explicação sociológica. 
2ª edição. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1972.

FIGARO, R. Comunicação e trabalho – 
Estudo de recepção: o mundo do trabalho 
como mediação da comunicação. São 
Paulo: Anita Garibaldi/Fapesp, 2001.

FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. 
São Paulo: Ática, 1998.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa 
social. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2008.

KINOSHITA, J. O. A comunicação no 
mundo do trabalho dos carregadores 
da CEAGESP. São Paulo, 2019. 
Dissertação de mestrado – ECA-USP.

KOSSOY, B. Elementos para el dessarollo 
de la historia de la fotografia em America 
Latina. In: Memorias del primer coloquio 
latino-americano de fotografia. México, 
Conselho Mexicano de Fotografia (org.), 1978.

__________. A fotografia como fonte 
histórica: introdução à pesquisa e interpretação 
das imagens do passado. São Paulo: Museu 
da Indústria, Comércio e Tecnologia de São 
Paulo, Coleção Museu & Técnicas, N. 4, 1980.

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser 
social I. São Paulo: Boitempo, 2012.

MACHIN, R.; COUTO, M. T. & ROSSI, C. 
C. S. Representações de trabalhadores 
portuários de Santos-SP sobre a 
relação trabalho-saúde. Revista Saúde e 
Sociedade. São Paulo, V. 18, N. 4, 2009.



29

MARIN, E. C. O ofício da pesquisa: 
processos do fazer. In: MALDONADO, 
A. E. et al. Metodologias de pesquisa 
em comunicação – Olhares, trilhas e 
processos. Porto Alegre: Sulina, 2006.

MARX, K. O capital – Crítica da economia 
política. Volume I, Livro Primeiro. O 
processo de produção do capital. Tomo 
1. São Paulo: Nova Cultural, 1985.

NOUROUDINE, A. A linguagem: dispositivo 
revelador da complexidade do trabalho. 
In: SOUZA-E-SILVA, M. C. P.; FAÏTA, D. 
(orgs.). Linguagem e trabalho: construção 
de objetos de análise no Brasil e na 
França. São Paulo: Cortez, 2002.

SCHWARTZ, Y.; DURRIVE, L. Trabalho e 
ergologia – Conversas sobre a atividade 
humana. Rio de Janeiro: Eduff, 2008.

VIEIRA PINTO, A. O conceito de tecnologia. 
Volume 2. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.



30

BLACK MIRROR: POLIFONIA, INTERATIVIDADE 
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Este estudo tem como objetivo desenvolver 
uma análise sobre o filme interativo Bandersna-
tch (2018), da série Black Mirror e o primeiro 
episódio, USS Callister (2017), da quarta 
temporada da mesma série, com enfoque na 
montagem pós-mídia, na interatividade e na 
polifonia intertextual. A série Black Mirror, 
criada por Charlie Brooker em 2011, revela um 
futuro distópico.

O corpus deste estudo contempla dois 
produtos tecnológicos com montagens que 
ultrapassam as possibilidades midiáticas e 
podem exemplificar as mudanças nas últimas 
três décadas: (I) Félix Guattari, pioneiro no 
uso do termo “pós-mídia”, em 1990, explica o 
deslocamento dos meios de comunicação uni-
direcionais para uma “era de reapropriação 
coletiva individual”; (II) Lev Manovich, em 
2001, conceitua a estética pós-mídia adotando 
a combinação “autor, texto, leitor” como 
“emissor, mensagem e receptor”, sugerindo que 
o dispositivo deve ser usado tanto pelo autor 
quanto pelo receptor; (III) Peter Weibel, em 
2012, afirma que a ubiquidade da mídia digital 
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levou à condição pós-mídia, considerando que 
as tecnologias digitais são o núcleo de qualquer 
mídia.

Diante dessa convergência de tecnologias, 
o receptor deixou de ser passivo e se tornou 
construtor da narrativa a ser vista. Essa 
interação do espectador-usuário não é algo 
totalmente novo na história do cinema, porém 
é com o ambiente digital que essa nova forma 
de vivenciar o filme assume sua potência. De 
acordo com Vilches (2003, p. 229), “a interati-
vidade não é um meio de comunicação, mas uma 
função dentro de um processo de intercâmbio 
entre duas entidades humanas ou máquinas”.

Dito isso, o filme interativo Bandersnatch, 
oferece inúmeras opções para o espectador-u-
suário dar continuidade à narrativa. Essa inte-
ratividade faz a narrativa tomar outros rumos, 
de acordo com as experiências e desejos de 
quem está no controle do dispositivo. Segundo 
Manovich (2007), a interatividade pode 
apresentar diversas funções, como simples 
divisões abertas ou fechadas, estruturas 
complexas e o que o autor chama de “interativi-
dade arbórea”, identificada no filme Bandersnat-
ch. Essa interatividade é dividida como galhos de 
uma árvore, e acontece a partir de opções na tela 
do usuário em forma de menu. 

A noção de vídeo game que a interativi-
dade traz mescla a montagem e a narrativa do 
filme, já que o protagonista é um desenvolvedor 
de games, e assim como um jogo, dependendo 
de suas escolhas, pode render um Game Over, 
obrigando a narrativa a voltar a determinado 
ponto. 
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Dentro da mesma série, a montagem 
do episódio USS Callister subverte a noção 
tradicional de passado, presente e futuro, 
criando um quadro de convergências espaciais 
e temporais (Jenkins, 2008) ao desenvolver um 
diálogo intertextual (Kristeva) com Star Trek, 
unindo passado e presente, com as diversas 
vozes de personagens presenciais e personagens 
clonadas que ao mesmo tempo estão em seu 
local de trabalho e na nave espacial criada por 
Robert Daly. Essa polifonia de vozes (Bakhtin, 
1981) extrapola noções de mídias gerando uma 
estética pós-mídia, referenciada por Manovich 
e Weibel e já parcialmente anunciada por Félix 
Guattari.  

O referencial teórico selecionado para 
a análise deste episódio da série Black Mirror 
acompanha também a mesma subversão 
temporal, unindo passado, presente e futuro, 
como a fita de Moebius, iniciando temporal-
mente com o dialogismo bakhtiniano, acoplado 
ao conceito de intertextualidade de Kristeva, 
constituindo uma polifonia intertextual, que 
caracteriza o episódio, e que vai se unir aos 
conceitos de pós-mídia de Guattari, Manovich 
e Weibel. A condição pós-midia explica as 
tecnologias digitais expandidas de Black Mirror.

Por fim, o corpus em análise neste estudo 
compartilha características como a desconstru-
ção do espaço-tempo, a polifonia intertextual 
seja de emissores e receptores ou de personagens 
em eras diversas, além da distopia. Segundo 
Russell Jacoby (2007, p. 33), enquanto a utopia 
é geralmente algo inatingível, a distopia busca o 
inusitado.
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O atual momento de pandemia, coloca 
em prova a forma como vivenciamos as novas 
experiências da nossa rotina. Parâmetros da 
vida em sociedade tiveram que ser repensados, 
seja na política, economia, e principalmente nas 
relações comunicativas das organizações com 
seus consumidores.

Tão de repente este cenário de crise 
sanitária se construiu, novos valores individuais 
e coletivos se firmaram, e as organizações se 
viram em uma situação de reposicionar estrate-
gicamente suas marcas, sem perder a identidade, 
imagem institucional, reputação e principalmen-
te o relacionamento com seus consumidores.

Por isso, este estudo bibliográfico procura 
analisar a importância das relações públicas 
estratégicas neste processo, já que são profis-
sionais que possuem a expertise para planejar e 
repensar esses valores, bem como, visualizar o 
cenário de pandemia para envolver o público 
com a organização.

O artigo 1º da lei Nº 5.377, de 11 de 
dezembro de 1967, que regulamenta a profissão 
conceitua que relações públicas é

A atividade e o esforço deliberado, planificado e 
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contínuo para esclarecer e manter compreensão 

mútua entre uma instituição pública ou privada e 

os grupos e pessoas a que esteja [...] ligada [...].

Ao valorizar o potencial profissional em 
trabalhar com relacionamentos entre organi-
zação-públicos, aqui, queremos demonstrar as 
contribuições desses profissionais para cenários 
incomuns e como é possível auxiliar as organiza-
ções em momentos de crise.

A matéria-prima das relações públicas é a 
comunicação - base principal para a construção 
de qualquer relacionamento. São profissionais 
ativos e proativos que pensam no processo de 
produção, compra e relacionamento. Por isso, 
peças chave para as organizações.

Para a efetivação deste trabalho, existem 
ferramentas e técnicas que auxiliam os profissio-
nais no processo de comunicação e da gestão de 
relacionamentos. Uma delas é o branding.

O branding é um processo de gestão ligado

à dministração das marcas. São ações que, tomadas 

com conhecimento e competência, levam as mar-

cas além da sua natureza econômica, passando a 

parte da cultura e influenciar a vida das pessoas. 

(MARTINS, 2006, p. 06)

É um processo de centralização da marca, 
que segundo Martins “é a união de atributos 
tangíveis e intangíveis, simbolizados num 
logotipo, gerenciados de forma adequada e que 
criam influência e geram valor” (2006, p. 06). 
Para o processo de branding, a marca é com-
preendida como a percepção da imagem da 
organização pelo público.
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A partir da percepção de marca pelo 
público, o branding inicia um processo de 
estratégias para posicionar a marca - imagem 
institucional - de acordo com o público e prin-
cipalmente, de acordo como a empresa pretende 
ser vista.

Nesse sentido, já é possível identificar 
aproximações teóricas e possibilidades práticas 
entre as relações públicas e o branding. Ou seja, 
o uso da técnica de branding para gerenciar a 
comunicação, o relacionamento e a imagem ins-
titucional das organizações. Todo esse processo 
acontece através de um planejamento estratégico 
que é constantemente revisado, através da 
análise de cenários em que as organizações estão 
inseridas.

Isto pode ser observado em algumas 
marcas como o Mercado Livre, Dove, Rennes 
e McDonald’s, que adaptaram suas identidades 
visuais de acordo com as recomendações de 
saúde da OMS1. Outras também promoveram 
ações sociais como a Natura, Avon e Unilever 
que doaram produtos de higiene pessoal para 
órgãos de saúde.

É exatamente este o ponto, compreender 
que as relações públicas, aliadas ao processo de 
branding, a partir de um planejamento estratégico 
e adaptável para diferentes necessidades e 
condições, conseguem contribuir com criativi-
dade e inovação dos processos organizacionais, 
o reposicionamento eficiente, até mesmo em 
tempos incomuns.
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Este trabalho discute as relações entre 
cibercultura e artes a partir de um recorte 
específico de análise e discussão da cena per-
formática proposta pelo diretor teatral Renato 
Cohen (1956-2003). O diretor foi pioneiro na 
área de teatro e performance no Brasil, bem 
como na pedagogia com uso de recursos tec-
nológicos, tanto na graduação em Artes quanto 
na pós em Comunicação e Semiótica (PUC/SP 
e Unicamp), daí a relevância de sua obra, como 
também a originalidade de suas pesquisas e 
escritos acadêmicos.

A metodologia deste trabalho é a pesquisa 
bibliográfica que envolve levantamento de dados 
importantes para este trabalho, pois é realizada 
a partir de material já elaborado como livros, 
artigos de publicações periódicas, monografias, 
teses, dissertações (DENCKER, 2004, p.125). 
Nesse caso os termos pesquisados foram rela-
cionados às artes e cibercultura, e também ao 
diretor Renato Cohen. 

A cibercultura pode ser entendida, de modo 
geral, como estudos relacionados à Internet, 
conhecida como “rede das redes”, que consti-
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tui-se em uma instância técnica que sintetiza 
vários aspectos do ciberespaço, conceito que lhe 
é anterior. Ciberespaço é uma palavra cunhada 
por William Gibson em 1984, no clássico 
romance de ficção científica “Neuromancer”, 
e nomeia originalmente, o espaço criado pelas 
comunicações mediadas por computador. Esse 
termo veio trazer novas peculiaridades ao que 
era chamado de “esfera de dados”. Em seu uso, 
acabou englobando outros objetos, e dando 
origem a outras expressões como cibercultura, 
ciberpunk e ciberocracia (GUIMARÃES, 1997). 

De início, podemos afirmar que o termo 
cibercultura envolve os fenômenos relacionados 
ao ciberespaço, ou seja, os fenômenos associados 
a tais formas de comunicação mediadas por 
computadores. Contudo, o conjunto de signos 
abrangidos pelo conceito é mais amplo, sendo 
que um levantamento exato destes ainda não é 
consensual.

Pierre Lévy (1999), no livro intitulado 
“Cibercultura”, define que o termo é um 
neologismo que explicita o conjunto de técnicas 
(tanto materiais quanto intelectuais), de 
práticas, atitudes, modos de pensamento e 
valores que se desenvolvem com o crescimento 
do ciberespaço. Para o autor, as tecnologias 
são produto de uma sociedade e uma cultura 
e carregam em si implicações sociais bastante 
variadas. Isso significa que as técnicas abrem 
possibilidades de comunicação que não poderiam 
existir numa sociedade sem sua presença. Desse 
modo, as técnicas são imaginadas, fabricadas e 
reinterpretadas em seu uso pelas pessoas, sendo 
o mundo humano um mundo técnico, no qual o 
uso de ferramentas também nos constitui. Rela-
cionados à cibercultura, aparecem fenômenos 
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como simulação, interatividade, virtualidade, 
comunicação à distância, redes sociais etc.

Já nas Artes, vários autores e produtores 
vêm dialogando com o universo da cibercultu-
ra, como é o caso do diretor teatral, pesquisador 
e professor Renato Cohen. Sua obra, pioneira, 
envolve elementos do contemporâneo, abrindo 
espaço para uma cena interativa e uma sala de 
aula com amplo uso de metodologias ativas, 
buscando novas formas de comunicação, 
cognição e interação com a expressão estética 
das artes ao vivo (teatro, dança e performance).  

Esta pesquisa, em andamento, se utiliza 
de metodologia de levantamento bibliográfico 
para compor uma análise acerca da relação entre 
Arte, cibercultura e tecnologia na cena de Renato 
Cohen. Nesta discussão entre arte e tecnologia, 
as expressões da cibercultura também poten-
cializam o compartilhamento, a distribuição, 
a cooperação e a apropriação de novas formas 
culturais. Para Lévy (1999, p.12) a questão não 
é ser contra ou a favor da cibercultura, “mas sim 
reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia 
dos signos, o ambiente inédito que resulta 
da extensão das novas redes de comunicação 
para a vida social e cultural”. O que se espera é 
buscar elementos para compor uma análise que 
destaque o pioneirismo do diretor Renato Cohen 
na junção de Arte e tecnologia na cena contem-
porânea no Brasil. 
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Este estudo busca por meio de análises 
do contexto atual visibilizar a resistência ativa 
proposta por Saviani nas pesquisas educacionais, 
entendendo como veículo de comunicação e 
agente de uma emancipação social, a abordagem 
da pesquisa é bibliográfica  realizada a partir 
de registro disponíveis em pesquisas recentes 
(SEVERINO 2003). Em um contexto no qual 
se presencia uma crise sanitária mundial, as 
mudanças são recorrentes nos aspectos da 
atividade humana, bem como a articulação na 
pesquisa com a sociedade civil. Evidentemente 
as pesquisas educacionais sofrem drasticamen-
te com as modificações devido às diferentes 
formas de trabalho que esse período exige, no 
que diz respeito à atividade docente no Brasil 
no que diz respeito às estratégias das aulas 
remotas, na pesquisa as reconfigurações dos 
meios de comunicação acerca das discussões 
acadêmicas e socialização do conhecimento 
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científico. “É a primeira pandemia da história 
onde a tecnologia e as mídias sociais estão 
sendo usadas em escala para manter as pessoas 
seguras, produtivas e conectadas” (FERREIRA; 
COSTA; SOUZA, 2020, p.171) percebe-se o 
quanto   a educação e comunicação dialogam 
a problemática relativamente ao acesso e 
qualidade  dessas tecnologias é presente.Há de 
se pensar como estas alternativas de propostas 
tecnológicas aproximaram o distanciamento 
social até então que o momento requer, propor-
cionando espaços de discussões e a coletiviza-
ção da produção da ciência. No momento atual, 
no qual o dilema da produtividade se fortalece 
é necessário compreender “atividade científica 
e da educação como modalidade de produção 
não material cujo o produto não se separa do 
ato de produção” (SAVIANI 2019 p.12), os 
aspectos entre a produtividade e a qualidade 
estão interligados a pesquisa, numa linha tênue 
sendo crucial ponderar para que não ocorram 
interferências negativas. O conhecimento 
científico tem tido uma maior abrangência nesse 
momento de pandemia, pois muitas lives têm 
sido disponibilizadas e isso tem possibilitado a 
divulgação de conteúdos acadêmicos. Por outro 
lado, existem alguns pontos para reflexão, como 
o excesso de atividades acadêmicas e cotidianas. 
É perceptível a necessidade de uma organização 
e de um equilíbrio perante as demandas.  No 
entanto os meios tecnológicos vigentes ganham 
sua proporção para uma permanência, na 
qual deve ser avaliada com devida cautela, 
considerando a dimensão continental brasileira 
“a crítica não é de forma alguma sobre o serviço 
da tecnologia, mas a quem esta deve servir: aos 
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educadores brasileiros que devem conduzir seu 
trabalho, e uma escola para a formação intelectual 
e humana do seu povo, com as ferramentas que 
estiverem disponíveis” (FILHO;ANTUNES;-
COUTO, 2020, p.30). Os recursos tecnológicos 
podem colaborar com o acesso ao conhecimen-
to, principalmente na conjuntura atual, porém 
há uma questão que precisa ser ponderada, o 
momento que a educação começa a ser vista como 
“técnica”, assim ela pode tornar-se mercadoria, 
prezando apenas o lucro de grandes empresas. 
Partindo desse pressuposto vê-se a necessidade 
das pesquisas educacionais se articularem com 
a resistência ativa, como Saviani (2008) aponta  
ela perpassa por duas condições, a primeira deve 
ser constituída no coletivo e não individual-
mente e “a segunda diz a respeito ao conteúdo, 
envolvendo, portanto, a formulação de alternati-
vas às medidas propostas, sem o que será difícil 
conseguir mobilização”. Para uma resistência 
ativa deve considerar ainda na mediação e inter-
locução com as mídias e tecnologias quanto a 
pesquisa e a educação a perspectiva de verdade 
histórica, Schaff (1983), no que se refere à 
verdade histórica, e suas interpretações

[...] quer os historiadores – como de resto aos re-

presentantes das outras ciências – tenham disso 

consciência ou não, quer reconheçam ou não a fun-

ção da filosofia na sua disciplina, os seus pontos 

de vista sobre o processo do conhecimento e, por 

tanto, sobre o problema da verdade (p.71)

A verdade não é absoluta, o conhecimen-
to não é neutro, são elementos que devemos 
destacar na divulgação cientifica cotidianamen-
te, e muito mais atualmente , pelo movimento da 
pandemia e alto uso dos espaços cibernéticos. É 
significativo interrogar e analisar a sociedade e 
sua produção de conhecimento a partir de suas 

condições materiais de existência, a partir da 
práxis histórica dos homens.

Neste sentido, é na práxis social que 
educadores, pesquisadores precisam focar 
seus fôlegos de resistência quanto ao processo 
de divulgação cientifica e práticas docentes 
vinculadas por tecnologias, é necessário ampla 
reflexão sobre a instituição e sociedade em que 
estão inseridos,

[...] o conjunto das representações ideias e a esfe-

ra das instituições organizacionais criadas pelos 

homens como expressão, no nível da consciência, 

da realidade, constituem a superestrutura (estado, 

governo, direito, costumes, moral, religião, ciência, 

filosofia, etc.) Na medida em que estas representa-

ções se manifestam, no nível da consciência, como 

justificativas legitimadoras das relações sociais, ei-

vadas de poder, elas se tornam ideológicas, ou seja, 

ocultam e dissimulam o carácter de dominação 

nessas relações (SEVERINO, 2008, p.167).

Na medida que tal resistência se comunica 
com o interesse coletivo torna-se efetivo o 
movimento contra hegemônico, se fortale-
cendo por meio da pesquisa como medida 
necessária perante aos ataques que as ciências 
humanas vem sofrendo a tempos, um projeto 
de degradação que torna-se evidente e nesse 
cenário vigente está sendo exposto. Assim como 
diversas mazelas sociais reforçadas pela lógica 
neoliberal, sendo papel dos pesquisadores a 
consolidação do conhecimento científico como 
meio resistência ativa, num coletivo em prol da 
democracia, resistindo às forças dominantes.  
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CIRCULAÇÃO DE SENTIDOS ACERCA DE ESTRATÉGIAS 
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No contexto da sociedade em midiatização, 
período vigente e em construção, as tecnologias 
transformadas em meios são indissociáveis da 
vida humana (GOMES, 2017). Neste cenário 
complexo de interação e construção social, as 
relações estabelecidas entre os participantes de 
uma ambiência não ocorrem mais de maneira 
linear - do produtor ao receptor, especifica-
mente – mas, de forma difusa na circulação de 
sentidos em fluxo adiante (BRAGA, 2012). Isso 
é evidenciado com a expansão de tecnologias 
digitais que permitem novos modos de 
comunicação em rede, assim como o crescimento 
das redes sociais digitais em várias esferas da 
vida.

A partir deste contexto, da sociedade 
em midiatização, conjugada à quarentena em 
decorrência da pandemia do COVID-19 em que 
as apropriações das tecnologias digitais, como 
as redes sociais, ocorrem de forma ainda mais 
intensa e inerente ao cotidiano, seja de forma 
individual ou coletiva, é possível perceber novas 
interações em diferentes âmbitos. Uma delas diz 
respeito às ações museais que, em decorrência 

1 Universidade Federal de Santa Maria, doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação (POSCOM), linha de pesquisa Mídias e 
Estratégias Comunicacionais, diosanafrigo@gmail.com
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Graduação em Artes Visuais (PPGART), na linha de pesquisa Arte e 
Tecnologia, danielbmxlopes@gmail.com

do COVID-19, foram interrompidas com o 
fechamento dos museus para visitas presenciais.

Assim sendo, podemos citar o Museu do 
Prado, localizado em Madri, na Espanha, que 
utilizou tecnologias disponíveis na ambiência 
digital para realizar ações, como a disponibi-
lização de uma linha do tempo apontando o 
contexto histórico das obras em seu acervo 
(BEIGUELMAN, 2020). Já na rede social digital 
Instagram, o Museu do Prado promoveu ações 
a partir de hashtags, como #MuseodelPrado, em 
que os próprios trabalhadores do museu apre-
sentavam as coleções compostas por artistas 
como Goya (CARVAJAL, 2020). Outra hashtag 
posta em circulação pelo Museu do Prado é 
#PradoContigo, nosso objeto de pesquisa.

Dessa maneira, o objetivo é descrever 
sentidos que a hashtag #PradoContigo pode 
mobilizar. Para isso, nos apoiamos em Ginzburg 
(1989) e Sebeok e Umiker-Sebeok (2004) 
no que tange à ideia do paradigma indiciário 
para observar indícios e fazer inferências em 
relação ao que #PradoContigo pode suscitar ao 
interagente. Neste momento da pesquisa, apre-
sentamos apenas observações iniciais a respeito 
da hashtag, no entanto, é possível mais adiante 
analisar as estratégias discursivas promovidas 
pela tag #PradoContigo – por meio da análise 
semiológico dos discursos  (VERÓN, 2004, 
2013).

Então, a partir de observações prelimina-
res, temos indícios de que #PradoContigo pode 
suscitar a ideia de união que circulou especial-
mente no início da pandemia, com os pedidos 
de que as pessoas ficassem em casa para não 
disseminar ainda mais o COVID-19, assim 
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sendo, podemos inferir que o Museu Prado 
“está contigo, em sua casa”. Ainda, o fato de o 
Prado estar expondo seu acervo de modo digital, 
trazendo inclusive seus funcionários para mediar 
às obras com o público virtual, mostra também 
uma tentativa de aproximação de modo informal 
com o participante da rede social Instagram. 
Deste modo o Prado não está somente em sua 
estrutura física localizada em Madri, mas na casa 
de cada um que está isolado pela pandemia.
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Crise; Sagrado; Redes sociais.

A maneira como a linguagem das mídias 
digitais reconfigura a prática religiosa já vem 
sendo estudada em comunicação principalmente 
nas últimas duas décadas, com a consolidação 
de redes sociais como YouTube e Facebook, por 
exemplo.  Destacam-se estudos referentes à 
midiatização e experiência religiosa (SODRÉ, 
2006; MIKLOS, 2010, 2012; HJARVARD, 2012; 
MARTINO, 2016; SOUZA, 2020 entre outros) 
que apontam para novos processos comuni-
cacionais promovidos por estas mídias, sendo 
“[...] característica de várias igrejas e grupos 
religiosos, nas quais práticas e modos de vivência 
da religião são alterados [e] várias atividades 
[...] acontecem no ambiente digital e fora dele.” 
(MARTINO, 2016, p. 34).

O objetivo da presente pesquisa é efetuar 
um tensionamento entre o que Mircea Eliade 
(2019) denomina de espaço sagrado, o que aqui 
é considerado como o território que possibilita 
o exercício da hierofania, “[...] algo de sagrado 
[que] se nos revela [e também] manifesta-
ções das realidades sagradas” (ELIADE, 2019, 
p. 17) em contraponto aos espaços virtuais e 
a públicos desterritorializados.  Através desse 
tensionamento é possível identificar como as 
liturgias, práticas e fundamentos religiosos, bem 
1  Universidade Tuiuti do Paraná, Doutorado em Comunicação e 
Linguagens, mauricio.santana@utp.edu.br

como determinados sacramentos necessitam de 
reconfigurações, pois só poderiam ser materia-
lizados com a presença da egrégora no espaço 
sagrado, físico, através do contato por vezes 
corporal ou de “[...] relações interpessoais 
concretas.” (SODRÉ, 2006, p, 210).  Com a 
recente pandemia de COVID-19, a qual forçou 
parte dessa egrégora ao isolamento social, houve 
a necessidade de se estabelecer novas formas de 
“consumir” religião – e aqui não há preferência 
por nenhuma religião específica –, forçando a 
uma nova experiência religiosa, ou seja, a uma 
nova prática comunicacional, de um momento 
de crise: 

[...] em momentos de crise, quando a pessoa se 

vê diante de situações inesperadas [...] é levada a 

pensar a respeito de si mesma: a certeza tranquila 

a respeito de quem sou é colocada em jogo, e sou 

obrigado a fazer uma quebra entre quem eu era, ou 

achava que era, e quem eu sou diante dessa nova si-

tuação [...]. A partir dessa crise, dessa “separação” 

de quem se era, novos elementos vêm se adicio-

nar à identidade, enquanto outros desaparecem. 

(MARTINO, 2016, p. 139).

E é este momento de crise causado pela 
pandemia que gera uma desterritorialização 
parcial da comunidade religiosa, ou seja, parte 
permanece no espaço sagrado, gravando cultos / 
missas e demais liturgias (sobretudo no formato 
de lives) e compartilha o ato religioso online 
com outra parte desterritorializada.  Quando 
Pierre Lévy afirma que “[q]uando uma pessoa, 
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uma coletividade [...] se virtualizam, eles se 
tornam ‘não-presentes’, se desterritorializam” 
(LÉVY, 2011, p. 21), é necessário ponderar que 
a egrégora não está virtualizada por completo.  
E com a fragmentação da egrégora ocorrem 
rupturas na ritualística e em alguns sacramentos 
(MILLER; SLATER 2000; SPADARO, 2013; 
SOUZA, 2013).

Dado o contexto e a problemática, será 
aplicado o recurso metodológico da pesquisa 
exploratória, utilizando como corpus canais 
religiosos dedicados à transmissão de cultos ao 
vivo (formato live da plataforma YouTube), a fim 
de investigar se há efetivamente rupturas com 
as liturgias e com determinados sacramentos e 
de que maneira o público desterritorializado do 
espaço sagrado absorve possíveis reconfigura-
ções de práticas religiosas.

REFERÊNCIAS

ELIADE, M.  O sagrado e o profano: 
a essência das religiões.  São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2019.

HJARVARD, S.  Midiatização: teorizando 
a mídia como agente de mudança social 
e cultural.  MATRIZes, São Paulo, 
Ano 5, n. 2, jan./jun. 2012, 53-91.

LÉVY, P.  O que é o virtual?  São 
Paulo: Ed. 34, 2011.

MARTINO, L. M. S.  Mídia, religião 
e sociedade: das palavras às redes 
digitais.  São Paulo: Paulus, 2016.

MIKLOS, J.  A construção de vínculos 
religiosos na cibercultura: a ciber-
religião.  Tese (Doutorado em Comunicação 
e Semiótica) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2010.

MILLER, D.; SLATER, D.  The 
internet: an ethnographic approach.  
Oxford: New York: Berg, 2000.

SODRÉ, Muniz.  As estratégias sensíveis: 
afeto, mídia e política.  Petrópolis: Vozes, 2006.

SOUZA, M. T.  Midia e religião: dispositivos 
em conexão: a reconfiguração da experiência 
religiosa no mundo digital.  In: GOMES, P. G. 
[et. al.].  Mídias e religiões: a comunicação 
e a fé em sociedades em midiatização.  São 
Leopoldo: Ed. Unisinos, 2013.  1 CD-ROM.

SPADARO, A.  O mistério da Igreja na era 
das mídias digitais.  In: GOMES, P. G. [et. 
al.].  Mídias e religiões: a comunicação e 
a fé em sociedades em midiatização.  São 
Leopoldo: Ed. Unisinos, 2013.  1 CD-ROM.



43

GRUPOS FOCAIS EM PLATAFORMAS 

DIGITAIS: ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 

NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO 

Sílvia Lucia Pereira Duarte1

Luís Mauro Sá Martino2

PALAVRAS-CHAVE: Grupos 
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Comunicação; Ambiente Digital. 

A partir da análise dos procedimentos 
metodológicos, examinados contra a bibliogra-
fia corrente sobre grupos focais, foi possível 
indicar algumas das peculiaridades do caminho 
de pesquisa percorrido. O procedimento havia 
sido a escolha para o levantamento de dados 
para a dissertação na medida em que a técnica 
apresentava boa adequação ao tema proposto 
– um estudo sobre a recepção, por diferentes 
grupos da sociedade civil, da divulgação online de 
ações de auxílio do exército durante a pandemia. 
A situação recomendava o isolamento social, 
impedindo a reunião presencial, o que levou à 
utilização da plataforma digital Microsoft Teams 
para a realização dos grupos e dos debates nesse 
ambiente digital de interação. 

Os objetivos e técnicas de Grupo Focal, 
tal como expressas em Morgan (1997) ou Gatti 
(2005), foram preservados e todas as etapas para 
uma boa condução e tabulação das respostas 
foram observadas,  destacando-se a verificação 
após as reuniões, a exibição de conteúdo, a 
observação das expressões faciais e a análise do 

1 Faculdade Cásper Líbero. Mestranda em Comunicação. Email: 
silvialpduarte@gmail.com
2 Faculdade Cásper Líbero. Doutor em Ciências Sociais. Email: 
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material. A plataforma escolhida não impactou 
na condução dos encontros, pois todos podem 
acessar facilmente como convidados. As redes 
sociais permitiram a conexão dos participantes 
em locais diferentes, sem custos operacionais 
elevados, o que no desenvolvimento de uma 
pesquisa de mestrado torna-se um fator a ser 
considerado. 

Observou-se que a utilização de 
plataformas digitais ampliou, a possibilidade 
de reunir um número significativo de partici-
pantes por um período de tempo permitindo a 
interação. Isso revela indícios de um bom modo 
de utilização da técnica do Grupo Focal mediada 
na atualidade na medida em que, as peculia-
ridades da técnica, não são prejudicadas pela 
utilização das plataformas online. Ao contrário, 
trata-se de um facilitador para a condução do 
processo, por permitir de forma rápida, com 
ferramentas de controle e sem necessidade de 
deslocamentos a reunião de várias pessoas e a 
análise de suas percepções sobre um tema.
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INTERAÇÃO COMUNICATIVA FRENTE À 

PANDEMIA E RELAÇÃO COM A MITOLOGIA
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No momento em que o mundo que se 
depara com a batalha frente ao Coronavírus 
SARS-Cov-2 Covid-19, que já matou mais de 
50000 e infectou mais de um milhão de brasileiros, 
reflete-se sobre as estratégias de comunicação 
interativa (UHRY, 2010) frente à pandemia e 
sua relação com a mitologia. Percepções iniciais 
indicam que a mitologia traz indicações de 
como fazer frente ao desafio do vírus e pode ser 
relacionada com a pulsão de morte (Tânatos) e 
pulsão de vida (Eros). As interações discursivas 
de viés militarista frente ao vírus sugerem um 
paradoxal medo de enfrentar a pandemia. As 
questões: “como é a interação comunicativa do 
presidente frente à pandemia”, “por que não 
enfrenta a pandemia?” e “pode ser relacionada 
com mitologia?” 

A abordagem metodológica neste estudo 
de caso único (YIN, 2001, p. 61-67) foca o 
processo de interação comunicativa do político 
que está ocupando a presidência brasileira, para 
o que se utiliza - como fontes de evidências de 
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sua interação - documentação jornalística on 
line, disponível na Web, e técnicas de pesquisa 
indiciária (BRAGA, 2008, p. 74-88; GINZBURG, 
2007, p. 143-179) e de análise de discurso 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 275-293; UHRY, 2010, 
P. 113-115). Faz-se correlação da interação 
presidencial com a mitologia e se examina a 
postura do dirigente político frente à pandemia, 
desde 23 de janeiro de 2020, quando aconteceu 
a primeira morte por vírus no Brasil. Assim se 
busca analisar a interação comunicativa do atual 
presidente e refletir sobre sua relação com a 
pandemia, a contribuição da mitologia para 
enfrentar desafios globais, o enfrentamento do 
medo do vírus e tecer as considerações finais. 

As pandemias estão associadas com a 
morte e na mitologia grega há Tânatos “versão 
masculina da morte, com coração de ferro e 
entranhas de bronze”, representado como um 
vulto vestido de negro com asas, um espírito 
alado, um ser empunhando foice como perso-
nificação da morte, ou um esqueleto com foice. 
Também o deus Eros “o mais belo dos deuses, 
com suas brilhantes asas douradas, veloz como 
os ventos”. Surgiu assim um par oposto na 
mitologia: Tânatos representa morte, dissolução, 
desordem, a origem das coisas por meio da 
separação; Eros representa ordem que surge 
da união, garante a perpetuação das espécies, 
uma força de atração que necessita buscar 
algo, a libido, o desejo de viver. (Adaptado de 
OLIVEIRA, 2013).

Tal oposição mitológica sugere a existência 
de antagonismos psíquicos. Freud (2016) 
enfocou a oposição natural entre os instintos 
de vida (Eros) e de morte (Tânatos), como 
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pulsões em oposição: pulsão de vida que tende a 
conservar a existência e pulsão de morte que traz 
impulsos que são incompatíveis com as regras 
sociais, cortando possibilidades de satisfação e 
que levam à destruição (Adaptado de FREUD, 
2016). 

Para fazer relações, Braga (2008, p. 87) 
destaca que é “preciso inferir, através do exame 
de indícios pertinentes para isso, o que é pro-
priamente comunicacional e o que deriva de 
circunstâncias”. Examinando o caso singular da 
interação comunicativa do presidente brasileiro 
frente à pandemia, percebe-se inicialmente que, 
por sua formação e caráter, o presidente está 
mais alinhado à pulsão de morte (Tânatos), 
em que matar e ser agressivo parece ser um 
propósito, o que pode ser evidenciado por sua 
interação comunicativa que mantém confronto 
aos demais poderes e aspectos mais relaciona-
das à morte: agrotóxicos, Amazônia, genocídio 
de índios, remédios não recomendados, ataque 
à ciência e às universidades, entre outros. Com 
tal pulsão, o natural seria que liderasse a guerra 
contra a pandemia; no entanto, refletindo 
sobre as estratégias de comunicação interativa 
do presidente, pode-se sugerir que se trata de 
uma discrepância entre o que se vê: medo de 
enfrentar a pandemia, o que é sugerido quando 
diz “É uma gripezinha”, negando a pandemia e 
transferindo a culpa a governadores e prefeitos, 
e o que se deveria expressar: destemor para 
liderar a guerra contra a pandemia. Por que não 
enfrenta a pandemia? 
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O Biblioteca Falada é um projeto de 
extensão da Unesp de Bauru. O projeto promove 
a criação de mídia sonora acessível para pessoas 
com deficiência visual. Em 2020 começou o 
desenvolvimento de um aplicativo de geolo-
calização: o Mapa Sonoro Acessível de Bauru. 
Em sua estrutura interna, o projeto é dividido 
em algumas equipes. O time de Gestão Interna, 
composto por alunos do curso de Relações 
Públicas, é responsável pela comunicação 
interna.

Neste ano, além da decisão em desenvolver 
um novo produto (o mapa sonoro), as atividades 
de extensão não tiveram seu retorno físico 
devido ao início da situação pandêmica gerado 
pela COVID-19 (Coronavírus). Tais mudanças 
foram de grande impacto para os integrantes do 
projeto, já que as dinâmicas de produção sempre 
dependeram de encontros presenciais em grupo 
na sede do projeto. A situação da pandemia 
impactou o processo relacional do projeto, 
ocasionando uma crise produtiva interna. Com 

1 Guilherme Ferreira de Oliveira, Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, graduando em Relações Públicas. E-mail: 
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Filho”, doutoranda do programa de Pós-graduação em Comunicação. 
E-mail: renata.calonego@unesp.br

isso, a equipe de Gestão Interna, se respon-
sabilizou em trabalhar com a situação, já que 
“as Relações Públicas [...] desempenham um 
papel-chave no gerenciamento de crises, uma 
vez que fazem a ponte entre a empresa e seus 
públicos” (OLIVEIRA, 2007, p. 172).  

O presente estudo tem como objetivo 
principal analisar as alterações necessárias da 
comunicação interna em contextos de adaptação 
do ambiente de trabalho presencial para o 
virtual. Para isso, serão realizadas pesquisas 
com os integrantes do projeto, a fim de se obter 
dados que irão respaldar o desenvolvimento de 
um planejamento de comunicação interna, neste 
caso, tático (OLIVEIRA, 2007), uma vez que 
ele é desenvolvido por níveis organizacionais 
intermediários. Assim, pretende-se também 
contribuir para futuras reflexões e ampliar o 
conhecimento prático sobre a temática.

Será estudada a atuação das Relações 
Públicas na gestão de crise, considerando 
elementos da comunicação interna e da cultura 
e clima organizacionais, tais como conceituados 
por Marchiori (2009). Já para o entendimento 
das diferenças entre virtual e presencial, serão 
REFERÊNCIAS os estudos sobre a comunicação 
face-a-face do Martins (2013) e das “RP 
Digitais” (TERRA, 2020). As metodologias de 
pesquisa escolhidas se baseiam no proposto por 
Kunsch (2002), de se entender os públicos para 
estruturar um planejamento. Por fim, os entendi-
mentos da estruturação de planejamento tático 
se basearão nos estudos de Oliveira (2007).
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Visando alcançar os objetivos da pesquisa, 
serão necessárias abordagens quantitativas e 
qualitativas. Primeiramente, será realizada uma 
pesquisa de Auditoria da Comunicação, a qual 
tem como principal função “examinar, avaliar, 
reorganizar, solucionar e melhorar o sistema 
de comunicação de uma empresa” (KUNSCH, 
2002, p. 302). A pesquisa de Auditoria contará 
com a realização de entrevistas em profundida-
de com os coordenadores de cada equipe. Esta 
técnica pode ser definida a partir de diferentes 
modalidades. Para o presente trabalho, foi 
escolhida a realização de entrevista padronizada 
aberta, “caracterizada pelo emprego de perguntas 
estruturadas e previamente formuladas, gerando 
respostas abertas” (GODOI; MATTOS, 2010 
apud LOPES; PENAFIERI, 2017 p. 77). Além 
disso, será aplicado um questionário semies-
truturado de resposta fechada, via Google 
Forms, com os membros do projeto, buscando 
informações quantitativas sobre os principais 
canais de comunicação virtuais utilizados.

Espera-se que, com os dados obtidos, seja 
possível a elaboração de um planejamento de 
comunicação interna, com o intuito de contribuir 
com a produtividade dos integrantes do Projeto 
diante da situação do novo Coronavírus. 
Espera-se também que as novas estruturas de 
comunicação, propostas no planejamento, pos-
sibilitem o engajamento dos colaboradores 
através de canais de comunicação efetivos e sufi-
cientemente abrangentes.
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CULTURA, O MUSICAL: DISCURSOS, POÉTICAS E 

TECNOLOGIAS DA/NA TELEVISÃO BRASILEIRA

João Paulo Hergesel1
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Narrativa; Estilo; TV Cultura.

O objetivo geral desta pesquisa é 
compreender como se configuram os discursos, 
as poéticas e as tecnologias da TV Cultura, a 
partir do programa Cultura, O Musical (2019), 
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a fim de entender quais são as estratégias de 
inovação adotadas em suas produções de entre-
tenimento. Parte-se do pressuposto de que, ao 
tornar gratuito o acesso a números musicais, 
replicando-os em seu canal no YouTube, a TV 
Cultura colabora com a inserção da arte cênica 
nas mais diversas camadas da população, como a 
figura 1 nos possibilita perceber.

Com isso, elencam-se três hipóteses: 
1) por meio da poética televisiva, ocorre a 
popularização do teatro musical ao redor do 
Brasil, muitas vezes inacessível por questões 
espaciais, temporais e financeiras; 2) por meio 
das tecnologias emergentes, o telespectador 

Fonte: YOUTUBE. Pré-estreia | Cultura, O Musical. TV Cultura Digital, 8 abr. 2019. 

Disponível em: https://youtu.be/heD69b2E3Ak. Acesso em: 14 jan. 2020.

Figura 1: Exemplo de interação do público entre si  no canal TV Cultura Digital.
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convencional é substituído pelo consumidor 
interagente, que comenta e participa de 
discussões acerca do que a televisão exibe, não 
necessariamente na data de exibição original; 
3) por meio dos discursos políticos, sociais, 
históricos, feministas e de diversidade cultural, 
faz-se a motivação do pensamento crítico do 
potencial consumidor.

Para realização do trabalho, vem-se 
lançando mão de uma pesquisa: a) bibliográfica, 
propondo levantamentos teóricos sobre os 
estudos já publicados a respeito das intersecções 
entre televisão e arte; b) empírica, aplicando 
testes de caráter qualitativos sobre os objetos 
que compõem o corpus; c) analítico-conteudis-
ta, observando como a narrativa se materializa e 
quais recursos estilísticos são apropriados pelas 
obras; d) analítico-integral, servindo da ideia de 
integração do material para se pensar o produto 
midiático a partir de um movimento cíclico que 
inclui os processos discursivos, poéticos e tec-
nológicos.

A originalidade do trabalho proposto, em 
suma, encontra-se no fato de envolver: a) o 
enlace entre televisão e arte, fenômeno de pouca 
observação no cenário nacional; b) a produção 
da TV pública brasileira, que por vezes é negli-
genciada pelas pesquisas; c) a cultura da con-
vergência, que requer observações urgentes, em 
prol do entendimento da sociedade humana.

A relevância científica desta pesquisa, em 
síntese, está: a) na interdisciplinaridade com as 
áreas de Comunicação, Letras, Artes e Educação, 
por propor uma discussão sobre linguagens, 
mídia e arte; b) na capacidade de demonstrar 
as potências comunicativas e as cargas culturais 
dos programas televisivos nacionais, por meio 
das produções de uma TV pública e educativa; 
c) na expansão dos estudos sobre telepoética, 
ainda recentes no Brasil; d) no desenvolvimen-
to de perspectivas teóricas e no refinamento de 

abordagens metodológicas para o estudo das 
obras televisivas brasileiras, em seus narrativas 
e estilos.

O impacto para a sociedade, por sua vez, 
pode ser constatado: a) na compreensão de 
parte de uma mídia que atinge 97% dos lares 
brasileiros, além de ser eleita a mídia preferida 
por 63% da população nacional; b) nas discussões 
sobre o que vem sendo produzido e oferecido 
para consumo pela televisão pública do Governo 
do Estado de São Paulo; c) da identificação dos 
agentes do processo de comunicação televisiva 
(produtores e consumidores).

O corpo teórico é composto por autores 
como: Eduardo Amando de Barros Filho (2011) 
e Hebe Rios do Carmo (2017), no estrito aos 
estudos sobre a TV Cultura; David Bordwell 
(2008), Jeremy G. Butler (2010) e Simone 
Maria Rocha (2016), no que tange à poética e 
à estilística televisiva; Jesús Martín-Barbero 
(2009), Henry Jenkins (2009) e João Anzanello 
Carrascoza e Rose de Melo Rocha (2011), sobre 
aspectos convergentes entre televisão e internet.

A pesquisa segue em andamento junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Linguagens, 
Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, motivo pelo qual os resultados 
serão consolidados somente no final de 2020, 
conforme cronograma aprovado pela instituição.
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DISCURSO E CONSUMO CONSCIENTE: UM OLHAR 

VOLTADO À CULTURA DE CONSUMO DE MODA
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O consumo consciente é um assunto que 
vem se destacando cada vez mais entre as pautas 
ligadas à moda e desenvolvimento sustentável. 
Nossos modelos de produção estão atrelados ao 
“desperdício”, consumimos muitas vezes apenas 
por um “modismo”, e não por necessidade 
(BAUDRILLARD, 1995, p.38).O setor da moda, 
é o quinto segmento que mais polui, esgota bens 
naturais, e explora mão-de-obra (COLERATO, 
2017). O objetivo dessa pesquisa é entender de 
que forma os discursos produzidos pelas marcas 
estão sendo disseminados pelas mídias digitais, 
e quais suas possíveis influências sobre a cultura 
de consumo. 

Quando discutimos sobre consumo e moda 
consciente, automaticamente pensamos em sus-
tentabilidade. Para que um produto (marca) 
possa ser considerado inteiramente sustentável, 
o mesmo, precisa seguir regras que atendam as 
três dimensões da sustentabilidade. O ambiental, 
o social e o econômico (BRUNDTLAND; GWIL, 
2014). O propósito dessa reflexão é esclarecer 
que nosso modelo produtivo atual (mesmo com 
atuação correta, ou que buscam minimizar seus 
impactos ambientais), não conseguem obter 
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uma mudança significativa (NASCIMENTO, 
2012). O consumo sustentável serviria para a 
reorganização desses modelos, porém, acabou 
se tornando apenas um novo mercado (CIETA, 
2017). O que podemos perceber é um aumento 
de marcas que se apropriam de um discurso, a 
fim de uma inserção nesse mercado. Ou então, 
uma readequação nas antigas atividades. Os 
discursos produzidos pelas marcas são fatores 
que influenciam os consumidores, pois o ato 
de consumir faz parte da sua própria cultura 
(CANCLINI, 1997). A intenção dessa análise 
não é ser pejorativa quanto as marcas e ao próprio 
consumo, mas sim, colocar em discussão a 
existência de instituições comprometidas com a 
mudança, e as que estão preocupadas apenas com 
a lucratividade. Os discursos estão presentes não 
só nos textos, mas também nas imagens, atingido 
a sensibilidade do receptor (BAKTHIN, 1997). 
A mídia é um dos meios mais utilizados para 
disseminação de tais discursos, pois utilizam 
mecanismos para despertar emoções, trazendo 
uma organização dos sentidos discursivos, suas 
regularidades e repetições (FOUCAULT, 1996).

A pesquisa organiza os elementos presentes 
nos discursos produzidos por três marcas que 
possuem uma filosofia ligada à moda e consumo 
consciente. Analisa os discursos das últimas 
campanhas publicitárias, tanto nos textos, como 
nas imagens dentro das suas respectivas páginas 
na plataforma Instagram. As hashtags também 
podem ser adotadas, para legitimar a confiança 
dos indivíduos sobre os discursos difundidos, 
levando em conta o compartilhamento dentre os 
consumidores. 
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Os elementos analisados pela pesquisa 
servem para entender como as relações entre 
discursos produzidos pelas mídias podem ter 
um impacto significativo na conscientização 
sobre o consumo. Buscando trazer os pontos 
analisados para enriquecer as discussões na área 
da comunicação.
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ESCOLA E PANDEMIA: DILEMAS E 

PERSPECTIVAS COMUNICACIONAIS PARA 

GARANTIR O DIREITO A EDUCAÇÃO
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PALAVRAS-CHAVE: Educação; Tecnologias 
Comunicacionais na Escola; Covid 19.

A pandemia de Covid 19 impôs condições 
de isolamento e reorganização das relações 
humanas. Segundo Peixoto et al (2019) esta 
crise gerou consequências nefastas para a classe 
trabalhadora. Quais os impactos desta para a 
Educação?

A suspensão de atividades escolares 
presenciais engendrou perdas diversas. Por 
certo, a comunicação mediada por tecnologias 
se revela como recurso para o ensino-aprendi-
zagem. Em contrapartida, estudiosos apontam 
que desigualdades podem se aprofundar 
(LEHER, 2020a; LEHER, 2020b; SOUZA & 
EVANGELISTA, 2020; PEIXOTO et al, 2019).

Este trabalho de iniciação científica 
objetiva mapear instrumentos que têm sido 
utilizados em substituição às aulas presenciais 
nas redes públicas do Paraná, Piauí e Rio de 
Janeiro.  
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O cumprimento dos dias letivos foi flexi-
bilizado, salvaguardando as 800 horas letivas 
na Educação Básica. O Conselho Nacional de 
Educação indicou o uso de recursos tecnológi-
cos na execução destas horas. Cada Estado ope-
racionalizou a decisão:

No Paraná foram publicadas pelo menos 12 
normativas. Elas indicam: 1) Aplicativo Aula 
Paraná – que não consome dados do plano 
de internet; 2) Canais de TV vinculados à 
Rede Record; 3) uso do Google Classroom 
para as escolas que dispusessem de condi-
ções para tal uso. Nos itens 1 e 2 existem 
vídeo aulas sobre temas. Além disso, as 
orientações descrevem procedimentos das 
escolas da rede - formas de avaliação diag-
nóstica, registro de frequência, etc.

No Piauí há pelo menos 7 normativas que 
indicam: 1) planos de estudos organizados 
com os recursos que os alunos dispõem; 2) 
para as comunidades mais distantes, cum-
primento posterior do plano de estudos; 3) 
atendimento on-line a partir de 15/04 em 
aplicativo, no Youtube ou através de links e 
arquivos em PDF. A Secretaria de Educação 
normatizou alguns procedimento do coti-
diano escolar e reduziu seu funcionamento 
presencial a 1/3 da capacidade. 

No Rio de Janeiro foi encontrada, sem con-
tar os decretos de suspensão das aulas, uma 
deliberação do Conselho Estadual de Edu-
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cação que norteia ações pedagógicas: 1) 
recomendação de atividades domiciliares 
definidas pelas escolas e divulgadas à co-
munidade e à Secretaria; 2) no site da Secre-
taria de Educação houve comunicado sobre 
vídeo aulas transmitidas na televisão – em 
horários que, por vezes, não correspondem  
ao horário escolar. Fez-se a opção de não 
incluir a Educação Infantil nas atividades 
on-line.

O Rio de Janeiro deixou pouco evidente 
suas recomendações. 

O uso dos recursos tecnológicos poderia 
ser instrumento de garantia do direito a 
educação, mas esse uso pode se converter em 
exclusão - em determinadas regiões, sequer 50% 
de alunos e professores possuem equipamen-
tos digitais. Argumenta-se que o incentivo ao 
uso da tecnologia não passe de subterfúgio para 
direcionar verbas públicas à empresas privadas 
de tecnologia. 

Este resumo sistematiza as principais 
ações dos Estados por meio de levantamento de 
documentos expedidos, analisa-os criticamente 
e evidencia as problemáticas que permeiam o 
tema. Cabe aprofundar os caminhos possíveis 
para minimizar desigualdades, em diálogo com 
as áreas da Comunicação.
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O cenário de desconfiança em institui-
ções tradicionais para a satisfação de demandas 
sociais e a incursão de marcas e do público jovem 
em causas levaram à proposição deste artigo.  
Nesse cenário, o estudo da Edelman (2019), em 
que o Brasil, dentre oito países pesquisados, tem 
a maior diferença entre a confiança no governo 
(28%) e a confiança nas empresas com fins 
lucrativos (58%) representa essa descrença. 
Soma-se a isso, a importância de ações de 
impacto social na decisão de compra, além da 
percepção de que empresas resolvem demandas 
sociais mais efetivamente do que governos, 
ainda que o consumidor desconfie das atuais 
ações organizacionais (EDELMAN, 2018). 

Distanciando-se do sentido funcionalista 
como recurso identificador de um vendedor de 
produto (MASB, 2017), a marca se estabelece 
como um dos dispositivos mais presentes 
no cotidiano, em um contexto de consumo 
material e simbólico crescentes, em que os 
campos econômico e midiático pautam os 
demais. Semprini (2010), por exemplo, discute 
a transição da marca ancorada intensamen-
te ao ambiente de produção, para um projeto 
de sentido na pós-modernidade, envolvendo 

1 Doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade de São 
Paulo (USP). Integrante dos seguintes grupos de pesquisa:  Estudos 
Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo (GESC³-USP), Estudos 
sobre Comunicação, Consumo e Sociedade (UFPR- ECCOS). Professor no 
Centro Universitário Internacional (UNINTER). E-mail: clovistf@hotmail.
com

consumo, economia e comunicação. Ou seja, a 
marca como um ator social. Nesse sentido é que 
Perez e Trindade (2019) exploram essa primazia 
na trama cultural e na participação do cotidiano 
dos sujeitos, que se mostram ativos no projeto 
de construção marcária, sem que haja o total 
controle por parte dos gestores. 

A relação ativa entre empresas e sociedade 
por meio de marcas evidencia o desenvolvimen-
to do marketing no favorecimento de demandas 
socioambientais, culturais e políticas, em que 
a publicidade se evidencia (ADKINS, 1999; 
CRANE; DESMOND, 2002). Esta relação é 
mais proeminente no contato com jovens e 
seus rituais de consumo e significação, como 
preconizava Machado (2011) e como os estudos 
mais recentes da Ernst Young (2019) também 
expõem. Assim, o objetivo deste artigo é 
investigar a publicidade de causa como conceito 
e os caminhos possíveis para sua pesquisa em 
contato com o público jovem. 

A partir do panorama e objetivo citados, 
foi realizado um estudo exploratório por meio 
de revisão da literatura sobre marketing e 
publicidade relacionado a causas, assim como 
o consumo realizado por jovens. Na sequência, 
as contribuições da semiose peirceana e dos 
estudos etnográficos contemporâneas são 
adicionados à discussão. Por fim, os estudos 
culturais latino-americanos são propostos como 
um quadro de análise para os resultados. O 
quadro teórico proveniente dessa investigação 
(PEIRCE, 1995; ADKINS, 1999; KOZINETZ, 
2002; BOLONAS, 2011; CASAQUI, 2011; 
SCHNEIDER; LUCE, 2014; PEREZ; TRINDADE, 
2019; PEREZ, POMPEU, SANTAELLA, 2020) 
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destaca fragilidade na definição de publicidade 
de causa, mas também o potencial para acesso 
aos elementos objetivos e subjetivos da relação 
sujeito-sociedade, em especial no ambiente 
digital, por meio dos fluxos comunicativos dos 
atores envolvidos. 

Como proposições decorrentes 
destacam-se a construção do corpus por meio de 
intérpretes e suas experiências colaterais (rodas 
de conversa com jovens), o uso de netnografia 
par análise das interações entre marcas e jovens, 
assim como a avaliação das dimensões de estética 
publicitária, ética e lógica de comercialização e 
negócios embasadas pela semiótica peirceana. 
Essa trajetória, auxilia no posterior acesso do 
sujeito-consumidor e sua análise a partir dos 
estudos culturais, englobando tanto a lógica de 
produção, quanto a do consumo.  
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Segundo Oliveira (2011), o consumo “é 
uma atividade econômica, mas é também um 
modo de estabelecer, estabilizar e evidenciar 
as estruturas das relações sociais e propor sig-
nificados” (p.110). Maurizio Lazzarato e Toni 
Negri (2001) apontam, ainda, que os sujeitos 
não vivem suas vidas apenas obedecendo às 
estruturas sociais impostas previamente, eles 
também são producentes. Assim, rotineiramen-
te, sujeitos subalternizados, usam “a própria 
vida, na sua precariedade de subsistência, como 
um vetor de autovalorização” (PELBART, 2002, 
n.p). Ao invés de serem apenas objetos de 
uma vampirização passiva à mercê das ordens 
econômicas, eles transformam a própria vida 
em “territórios subjetivos a partir das próprias 
linhas de escape a que são impelidos, ou dos 
territórios de miséria a que foram relegados” 
(PELBART, 2002, n.p). 

A esse processo de direcionar a energia 
para construir algo, cujas identidades não são 
prisões ou castigo, mas formas outras de viver, 
os autores chamam biopotência. Para Patricia 
Hill Collins (2019), quando esse tensionamento 
é promovido por mulheres negras para contestar 
imagens de controle –– histórias, mitos, estere-

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG 
(PPGCOM/UFMG).
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG 
(PPGCOM/UFMG).

ótipos, etc. que tem por objetivo ditar a forma 
como a sociedade lerá essas mulheres negras, 
normatizar como elas devem se portar e justificar 
as opressões que recaem sobre elas ––, trata-se 
de um processo de resistência e ressignificação 
da própria história. 

É nesse contexto de autovalorização 
produtiva, a partir da própria subalternidade 
social, que situamos a marca Negra Rosa e sua 
criadora, Rosangela José da Silva. Ao vivenciar 
a ausência de produtos de maquiagem pensados 
para as consumidoras negras, a fluminense criou 
sua marca de beleza, em setembro de 2016. Ini-
cialmente, apenas com batons, mas hoje já conta 
com produtos para olhos, rosto, cabelo e lábios, 
que atende a diversidade de tons da pele negra. 

Além dos produtos, Rosangela Silva 
mantém tutorias em vídeo, protagonizados 
por ela e por outras mulheres negras, em suas 
redes sociais, como o Facebook, com 411 mil 
seguidores; o Instagram, com 190 mil; e um canal 
no Youtube, com mais de 60 mil inscritos. Nessas 
interações, a Negra Rosa cria momentos em que 
há não apenas a promoção dos produtos, mas a 
valorização da estética negra.  

Para analisarmos, então, a emergência 
desse processo de resistência –– a partir da 
criação de um espaço subjetivo de autovalori-
zação individual e coletiva ––, de Rosângela e 
da sua marca, utilizamos uma grade analítica 
baseada nas quatro dimensões de resistência às 
imagens de controle, apontadas por Patricia Hill 
Collins: 1) autodefinição; 2) autovalorização e 
respeito; 3) autossuficiência e independência; 
4) a transformação do eu para o empoderamen-
to pessoal e para a mudança coletiva.
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Nossos achados indicam o que Rosângela 
Silva defende em seu blog, homônimo à marca: 
a Negra Rosa promove mais que produtos, ela 
compartilha “com outras mulheres negras itens 
de beleza, que durante muito tempo, nós achamos 
que não era para nós” (SILVA, 2010)1. Tais 
palavras e a atuação da empreendedora dão a ver 
os cenários mercadológico e social brasileiros, 
nos quais as mulheres negras são desumaniza-
das e vistas de formas estereotipadas, seja como 
excessivamente sensual, seja como ser servil 
desprovido de suas subjetividades, inclusive das 
necessidades de produtos estéticos, para além 
dos produtos de higiene (GONZALEZ, 1984).
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Esta comunicação tem o objetivo de 
descrever as pesquisas realizadas na iniciação 
científica, no Projeto impactos do PIBID4, que 
esta ligado ao Grupo de pesquisa História, 
Educação, sociedade e política – GHESP.O 
objeto de estudo desta pesquisa é  o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), suas ações e impactos na formação 
de professores. Para esta comunicação apre-
sentamos uma descrição das experiências e 
significado do projeto, realizada a partir da 
página “PIBID - RP UNINTER Pedagogia” no 
nas redes sociais, analisando os registros foto-
gráficos em que houve a participação do grupo 
em eventos científicos, reuniões de formação, 
minicursos, divulgações e atividades relacio-
nadas à docência em vários aspectos. Assim, as 
fotos e suas análises servem como um registro 
histórico, cultural e documental, proporcionan-
do reflexões sobre as práticas e experiências 
vivenciadas, oportunizando uma maior socia-

1 Centro Universitário Internacional – UNINTER, orientando do grupo de 
pesquisa GHESP, oazejewskua@gmail.com
2 Centro Universitário Internacional – UNINTER, orientando do grupo de 
pesquisa GHESP, leandrosouza.pedago@gmail.com
3 Centro Universitário Internacional -Uninter, Doutora em Educação, líder 
do grupo de pesquisa GHESP desiré.d@uninter.com
4 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

lização do conhecimento, sendo uma forma de 
comunicação e diálogo. Como metodologia de 
pesquisa utilizamos a pesquisa bibliográfica e 
Pesquisa Documental, com aspecto qualitativo.

Para Bloch (1963) é infinita a diversidade 
dos testemunhos históricos, “[...] tudo quanto 
o homem diz ou escreve, tudo quanto fabrica, 
tudo em que toca, pode e deve informar a seu 
respeito” (p.61) e pensando no valor significati-
vo das fontes e os procedimentos metodológicos 
nesta perspectiva, utilizamos a apropriação de 
Le Goff5, sobre o uso de documentos históricos,

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

em monumentos e que, onde dantes se decifra-

vam traços deixados pelos homens, onde dantes se 

tentava reconhecer o negativo do que eles tinham 

sido, apresenta agora uma massa de elementos que 

é preciso isolar, reagrupar, tornar pertinente, co-

locar em redação, constituir em um conjunto (LE 

GOFF, 1996, p.546).

Entendemos a fonte também a partir de 
inferências de Thompson (1981), que em sua 
obra a “Miséria da Teoria”, expõe seu entendi-
mento sobre a “lógica histórica”, e os procedi-
mentos de pesquisa,

Por “lógica entendo um método logico de investi-

5 Destacamos que fazemos uso do conceito de Le Goff sobre documento 
identificando a seriedade deste autor sobre o estudo histórico com fontes, 
não utilizamos toda sua concepção como referencial teórico metodológico, 
apenas a apropriação sobre as fontes e documentos. Sobre a perspectiva 
de entendimento da história a partir da Nova História e da visão marxista 
da história ver artigo da Prof. Drª Mara Regina Martins Jacomeli (2011), 
a mesma problematiza e debate essas perspectivas olhando para a análise 
histórico-educacional.
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gação adequado a materiais históricos, destinado 

na medida do possível, a testar hipóteses quanto 

á estrutura, causação etc. e a eliminar procedi-

mentos autoconfirmadores (“instancias”, “ilustra-

ções”).O discurso histórico disciplinado da prova 

consiste num diálogo entre conceito e evidência, 

um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, 

de um lado, e a pesquisa empírica, de outro. O in-

terrogador é a lógica histórica; o conteúdo de uma 

interrogação é a hipótese ( por exemplo quanto a 

maneira pela qual os diferentes fenômenos agiram 

uns sobre os outros); o interrogado é a evidência, 

com suas propriedades determinadas. Mencionar 

essa lógica não é, de certo, proclamar que ela es-

teja sempre evidente na pratica de todo historia-

dor, ou na pratica de qualquer historiador durante 

todo o tempo. (A história não é penso eu, a única a 

quebrar seus próprios juramentos).É, porém, dizer 

que essa lógica não se revela involuntariamente; 

que a disciplina exige um preparo árduo; e que três 

mil anos de prática nos ensinaram alguma coisa. 

É dizer que essa lógica que constitui o tribunal de 

recursos final da disciplina: não – por favor, notem 

– “a evidência” por si mesmo, mas a evidência in-

terrogada dessa maneira (p.49).     

Interrogar a fonte, perceber as evidências 
aguçar o diálogo com conceitos e de forma crítica 
a partir da lógica histórica, é papel fundamental 
do pesquisador, e é esta perspectiva que usamos 
para análise de nossas fontes documentais de 
pesquisa: a fotografia. A utilização de imagens 
fotográficas por historiadores e pesquisadores 
vem permitindo realizar trabalhos renovadores 
no âmbito da história, seja da educação, da 
saúde ou da ciência.  O objetivo desta seção é 
apresentar as fotografias como possibilidades de 
fontes de pesquisa e registro documental. Afinal, 
por que surgiu o PIBID? Em dezembro de 2007, 
nasce o PIBID como uma política pública para a 
formação inicial de professores. De acordo com 

Dominschek e Alves (2017, p. 641) “o PIBID 
tem como concepção pedagógica uma formação 
pautada na colaboração de uma construção de uma 
nova cultura educacional”. Nessa perspectiva, o 
PIBID possibilita ao discente: uma maior práxis 
educativa, tornando-a mais reflexiva; novas 
trocas de ideias e debates entre professores, 
supervisores e licenciandos, constituindo e 
construindo novos saberes; compreender a 
realidade do sistema educacional brasileiro, 
onde o licenciando torna-se protagonista de 
sua própria formação (SEVERINO, 2016); um 
aprendizado mais significativo e crítico (idem). 
Nesse sentido, é possível entender a importância 
do PIBID para mediar uma formação de qualidade 
aos professores que, por vezes, vem de famílias 
com pouca bagagem cultural e escolar, além dos 
fatores históricos, sociais e de baixo investimen-
to educacional do país (GATTI, 2010). Assim 
como demonstram os arquivos coletados, é 
perceptível o cunho científico, cultural, profis-
sional e interacionista proposta pelas atividades 
realizadas, levando em consideração os diversos 
momentos e palestras 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 aproximação com 
a rede pública, como é previsto nos objetivos 
do programa. Dessa forma, o PIBID tem a pos-
sibilidade de proporcionar novas perspectivas 
relacionadas a formação docente, que carece de 
práxis educativa, como bem aponta Gatti (2010, 
p.1371) em sua crítica:

não obstante, as observações largamente difundi-

das sobre o funcionamento dos cursos de Pedago-

gia nos autorizam a sugerir que a maior parte dos 

estágios envolve atividades de observação, não se 

constituindo em práticas efetivas dos estudantes 
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de Pedagogia nas escolas.

Portanto, o PIBID proporciona o enten-
dimento e a realização da prática docente, tem 
o intuito de estabelecer um vínculo entre o 
acadêmico e a rede pública, realizando uma 
prática real, fugindo da realidade do “estagiário 
observador”, efetivando uma formação integral.
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Este estudo busca apresentar e discutir 
as principais REFERÊNCIAS bibliográficas 
utilizadas para a discussão teórico-metodológi-
ca de trabalhos apresentados no GT Fotografia do 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
(Intercom). O objetivo é encontrar padrões das 
obras e autores mais citados, buscando levantar 
as temáticas e abordagens dos trabalhos sobre 
fotografia na Comunicação. 

A relevância do estudo está na importância 
do quadro teórico, os quais “dão fundamentação 
à pesquisa e as contribuições proporcionadas 
por investigações anteriores. Essa revisão não 
pode ser constituída apenas por REFERÊNCIAS 
ou sínteses dos estudos feitos, mas por discussão 
crítica do “estado atual da questão” (GIL, 2002, 
p. 162).

Baitello Jr. e Klein (2014) afirmam que o 
contexto das pesquisas de imagens no campo 

1 UNINTER/Universidade Tuiuti do Paraná (CAPES/PROSUP), Doutoranda 
Comunicação e Linguagens (UTP), boroskmarcia@gmail.com. 
2 UNINTER, Mestre em Tecnologia e Sociedade (PPGTE/UTFPR), 
matiasperuyera@gmail.com.
3 UNINTER, Graduanda em Publicidade e Propaganda, monizeramos1@
gmail.com.
4 UNINTER, Graduando em Jornalismo, thalesgodinho@hotmail.com. 
5 UP/UTP, Mestrando em Comunicação e Linguagens (UTP), 
emmanuelfurtado.fotografia@gmail.com.

é demarcado pela percepção visual, pelas 
condições e desenvolvimentos da imagem 
técnica, pela dimensão midiática da imagem e 
pelos regimes e crises de visibilidades.

Assim, fizemos uma pesquisa documental, 
seguida de análise descritiva, apontando os 
principais eixos dos quadros teóricos. A pesquisa 
documental coletou os artigos publicados no 
GT em cinco anos (2014-2018), organizados 
em categorias de identificação (título, resumo, 
palavras-chave, autores, nomes dos autores, 
Instituição de Ensino Superior) e teórica-me-
todológica (gênero fotográfico, quantidade de 
fotografias presentes, linguagem fotográfica 
analisada, autoria das fotos, cores, percurso 
analítico empregado e REFERÊNCIAS biblio-
gráficas). Alguns resultados analíticos já foram 
apontados em Boroski et al. (2019), sem enfocar 
no referencial teórico.

De um total de 167 artigos, dois estavam 
sem v e foram desconsiderados. As demais 
foram decupadas em autoria, nome da obra e 
informações complementares; as grafias, padro-
nizadas no Open Refine e, depois, revisadas 
manualmente. Desta base, fez-se a contagem 
(apresentadas nas Tabelas 1 e 2) e a análise 
descritiva.

Tabela 1: Quantidade de REFERÊNCIAS por autor

Fonte: Os autores

AUTOR Nº de vezes que 
apareceu

KOSSOY, Boris 73
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Tabela 2 - Obras mais referenciadas nos artigos analisados

Fonte: Os autores

Verificou-se a predominância de autores 
como Boris Kossoy e Vilém Flusser e Roland 
Barthes; cada deles expressa um eixo de 
tendência de pesquisa, sendo elas história e 
memória, teoria da fotografia e da imagem 
técnica e linguagem e semiologia, respectiva-
mente; o destaque de Kossoy não está em uma 
obra específica, ele é autor de três das dez mais 
referenciadas. 

As principais temáticas abordadas rela-
cionam-se com fotojornalismo, fotografia 
documental e história, tal como apontado por 
Boroski et al. (2019). Só uma obra foi escrita 
por uma mulher (Susan Sontag) e todas são na 
língua portuguesa. Mais estudos serão feitos para 
verificar a relação de quadros teóricos funda-
mentais (expressos na Tabela 1) em companhia 
dos específicos ao objeto de pesquisa.
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REACTS DE RAP E FUNK: DEFINIÇÕES DE 

UM GÊNERO NATIVO DO YOUTUBE

João Pedro Pacheco Van Der Sand1

Sandra Rubia da Silva2

PALAVRAS-CHAVE: React; 
YouTube; Consumo audiovisual 

Este texto apresenta, de forma resumida, 
resultados preliminares da dissertação de 
mestrado do autor, orientada pela coautora, 
cujo tema central são os reacts de funk e rap na 
plataforma YouTube. A investigação aborda este 
fenômeno no universo da cultura hip-hop, acom-
panhando canais especializados em reacts de rap 
e funk. O trabalho ampara-se na metodologia da 
etnografia para a internet, tendo a observação 
participante como principal método investiga-
tivo. Apresentaremos, a seguir, parte do levan-
tamento de estado da arte realizado para a 
dissertação, compartilhando as definições sobre 
o gênero, que auxiliam para que entendamos 
melhor o fenômeno dos reacts.

Um react tem como proposta mostrar a 
reação de alguém a determinada experiência. 
Nas últimas décadas o formato de se propagado 
e adaptado a diversas funções. O consumo de 
entretenimento audiovisual tem se mostrado 
um elemento central na forma como as pessoas 
tem enfrentado a pandemia do covid-19, fato que 
pudemos evidenciar acompanhando o trabalho 
dos canais observados.

De acordo com Warren-Crow (2016), 
o primeiro vídeo de reação foi publicado no 

1 Mestrando em comunicação pela UFSM. Integrante do grupo de pesquisa 
Consumo e Culturas Digitais. Bolsista Capes. jotape91.gmail.com
2 Doutora em Antropologia Social (UFSC). Docente do POSCOM/UFSM 
e coordenadora do grupo de pesquisa  “Consumo e Culturas Digitais” 
(CNPq/UFSM). sandraxrubia@gmail.com

YouTube em 2006, “Nintendo Sixty-FOOOUR” 
mostra crianças abrindo presentes de natal, e a 
alegria incontida de um garotinho ao descobrir 
que ganhou um Nintendo 64. A autora também 
faz referência a outros vídeos que ajudaram a 
popularizar o formato, são produções de apelo 
assustador ou escatológico – estes efeitos 
motivaram vários usuários do YouTube a 
publicarem registros das experiências de seus 
amigos e parentes. 

Os reacts se popularizaram como produções 
caseiras com capacidade de demonstrar reações 
genuínas de pessoas comuns, de acordo com 
Kim (2016) trata-se de uma forma vernacular 
de produção audiovisual. Observamos uma 
diferença substancial entre os reacts pioneiros 
citados e a forma como se apresentam agora – 
hoje as pessoas que reagem na tela comumente 
o fazem de maneira consciente, procurando 
exibir-se durante o consumo.

Swan (2018) e Oh (2017) abordam os 
reacts nas apropriações do formato pela cultura 
de fãs. Um conceito proposto pelos autores 
especialmente relevante é a ideia de “co-
assistir”. Segundo os autores, os vídeos reação 
representam uma experiência em que a audiência 
se imagina nos vídeos que assiste, entendemos, 
a partir disso que a presença do reactor3  nos 
vídeos represente uma companhia para quem 
assiste, e sempre uma impressão compartilha-
da sobre o conteúdo. Essa visada relaciona o ato 
de assistir e produzir um react ao que Jenkins 
(2014) conceitua como conteúdo propagável 
– segundo Shirky (2010), é próprio da cultura 

3 Termo usado por Swan (2018) para se referir especificamente a quem 
reage em um react.
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participativa um sentimento de “você também 
pode brincar disso”. 

Estes são alguns conceitos que dão pistas 
teóricas de como abordar os vídeos reação. Em 
nossa pesquisa, utilizamos essas noções como 
guias para compreender o fenômeno a partir 
de canais especializados em reacts de rap e 
funk – Falatuzetrê, Julião Cardoso e Agridoce. 
Observamos que a interação e o “co-assistir” são 
as bases do trabalho destes canais que repercutem 
videoclipes de hip-hop, entretanto, temos 
encontrado estratégias próprias, ligadas às par-
ticularidades dessa cultura. Nossos resultados 
mostram que o ponto principal nestes canais 
não são as reações em si, mas análises próprias, 
relacionadas às vivências de cada produtor de 
conteúdo em contato com a cultura hip hop.
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REDES SOCIAIS E PRODUÇÃO DE 

VERDADES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 

CONSIDERAÇÕES A PARTIR DE FOUCAULT

Luís Fernando Lopes1

PALAVRAS-CHAVE: Educação a 
Distância, Redes Sociais, Foucault. 

Este trabalho, tem como objetivo, com 
base no referencial teórico foucaultiano, analisar 
o processo de produção de verdades no contexto 
da Educação Superior a Distância destacando 
a presença das redes sociais como meio de 
manifestação e governamento dos sujeitos. O 
referencial teórico considera sobretudo as obras 
Arqueologia do Saber, Microfísica do Poder e a 
Ordem do Discurso. É caraterística da obra de 
Michel Foucault, em razão de sua profundidade 
e originalidade, entre outros elementos, a 
possibilidade de utilizá-la como fundamento 
teórico para estudos em diversas áreas. Assim, 
a análise de fenômenos, como o advento e a 
expansão da EAD, a presença das redes sociais e 
sua influência na vida dos sujeitos na sociedade 
contemporânea, são constructos históricos para 
os quais o referencial teórico foucautiano apre-
senta-se apropriado. Nesta perspectiva, proble-
matiza-se acerca da produção de verdades no 
âmbito da Educação Superior a Distância em 
um contexto marcado pelo uso cada vez mais 
frequente de redes sociais como instrumento 
de manifestação e compartilhamento de 
informações. Se considerarmos um estudante 
que optou por fazer um curso superior nessa 
modalidade, vamos encontrar diversas razões 
* Licenciado em Filosofia. Mestre e Doutor e Educação pela UTP. Professor 
do Centro Universitário Internacional UNINTER.

que podem tê-lo levado a  fazer esta escolha. 
Entre elas, pode-se destacar; a necessidade de 
fazer um curso superior para conseguir um lugar 
no mercado de trabalho, o valor da mensalidade, 
o fato de não precisar ter que se deslocar  
regularmente para uma Instituição e ficar 
confinando por determinado tempo no espaço 
de uma sala de aula, sobretudo,  para aqueles 
que já trabalham e desejam concluir o ensino 
superior  para se manter no emprego e mesmo 
conseguir uma promoção com um  consequente 
aumento de renda. Da mesma forma temos 
implicações no modo como se dá o governamen-
to de todos os demais sujeitos envolvidos no 
processo, sejam professores, gestores, tutores, 
equipe administrativa de um modo geral, entre 
outros. (LOPES, 2014). Como procura-se 
apontar no decorrer do estudo, o anúncio de 
maior autonomia, a crítica aos modelos discipli-
nares tradicionais de organizar e fazer educação 
não implica num abandono da normalização e 
do controle dos sujeitos envolvidos, mas numa 
reconfiguração com vistas à maximização da 
sua eficácia. (SARAIVA, 2010). Ressalta-se a 
partir da compreensão foucaultiana a constitui-
ção histórica dos fenômenos abordados e dos 
discursos a eles inerentes. Espera-se que este 
estudo possa colaborar com as discussões acerca 
da contribuição do pensamento de Foucault para 
a reflexão de questões postas pelo presente com 
destaque para o campo educacional e particular-
mente para a Educação Superior a Distância. 
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REEXIBIÇÃO DE TELENOVELAS COMO 

RECURSO COMUNICATIVO PEDAGÓGICO 

EM TEMPOS DE PANDEMIA

Analuce Danda Coelho Medeiros1

PALAVRAS-CHAVE: Telenovela; Recurso 
comunicativo; Didatismo; Reexibição; Pandemia.

As telenovelas espelham, com maior ou 
menor grau de verossimilhança, a sociedade em 
que estão inseridas. Analisando as narrativas 
da Rede Globo é possível perceber o reflexo 
de diferentes momentos sociais, evidenciando 
períodos da evolução do pensamento coletivo 
capazes de delinear uma lógica identitária. 
O estudo das mudanças sociais a partir da 
perspectiva telenovelística é campo repleto de 
simbologia para pesquisa dada a ficcionalidade 
revestida de realidade.

A mudança na programação por conta 
da pandemia surge abruptamente, como uma 
“fratura” descrita por Greimas: o termo significa 
um acidente estético, uma ruptura de isotopia, 
um “relâmpago passageiro na cotidianidade” 
(2002, p.26), um momento em que, fugindo à 
lógica do intelectualismo, propõe-se o inesperado 
da imperfeição, ou seja, a estesia. Pesquisadores 
de todas as áreas estudam caminhos a seguir. Na 
Comunicação, é necessário pensar o didatismo 
das novelas e de que forma as reexibições 
impactam a população em meio à pandemia. 
Entendidas como “narrativas da nação” dada a 
sua credibilidade, não se trata de uma substitui-
1 Analuce Danda Coelho Medeiros é Doutoranda em Comunicação e 
Linguagens e Mestre em Comunicação e Linguagens pelo PPGCOM-UTP, 
CAPES 5. Bacharel em Direito e em Jornalismo, Docente em Comunicação 
Social (graduação e pós-graduação) e Autora de livros. Vinculada à 
Universidade Tuiuti do Paraná – UTP. danda@utp.br // prof.danda@
gmail.com 

ção aleatória neste espaço público de debates. 
O “recurso comunicativo” capaz de atuar na 
inclusão social e construção da cidadania, 
conforme Vassalo de Lopes2, deve ser utilizado 
com a sensibilidade ímpar do momento: vivemos 
um período com mais de mil mortes por dia no 
país3, isolamento social e cidades em fechamento 
total para conter o vírus. 

Com função originária pedagógica em 
sua matriz cultural, as novelas vinham sendo 
reformuladas com feições realistas, emergindo 
o discurso do didatismo como função social 
explícita, um discurso midiático pautado no 
repertório comum das noções de comparti-
lhamento social4. Na mesma lógica, a escolha 
das reexibições precisa pensar o atual cenário 
de debates para garantir a eufonia de vozes. A 
ação da telenovela como agenda setting marca 
um terceiro ciclo do discurso dado o contexto 
de fala e a reverberação social. Assim, é possível 
perceber em todas as faixas de horário um mesmo 
discurso pautando a sociedade: a esperança. 
Travestido de entretenimento, o  didatismo 
implícito ressurge como um aparente retrocesso 
discursivo: o exagero grotesco regredindo da 
verossimilhança ao entretenimento exacerbado.

2 VASSALLO DE LOPES, Maria Immacolata. Telenovela como recurso 
comunicativo. Acesso 19maio2020, às 18h38. Disponível em repositório.
usp.br. Revista Matrizes, 2009, p.21-47.
3 Segundo o Portal Globo.com, até 28maio2020 foram confirmadas 26.764 
mortes no Brasil, sendo que apenas neste dia foram computadas 1.156 
mortes. Acesso em 29 maio 2020, às 11h51. Disponível em https://g1.globo.
com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/28/casos-de-coronavirus-e-
numero-de-mortes-no-brasil-em-28-de-maio.ghtml
4 Este segundo ciclo narrativo com função pedagógica explícita 
é marcado no Brasil com a apresentação de Beto Rockefeller (Tupi, 
1968), quando a exibição em faixas horárias para públicos distintos 
estava em experimentação.
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Ao reforçar a característica folhetinesca 
do final feliz, o discurso comunicativo oferece 
o reflexo que o Brasil precisa ver, com as 
reexibições reiterando estratégias de superação e 
fornecendo um caráter libertador à sociedade da 
comunicação. A trama adolescente das 17 horas, 
Malhação: Viva a Diferença1 evidencia obstáculos 
da transição para a vida adulta; às 18 horas, Novo 
Mundo aborda questões históricas com apelo à 
importância do nativo brasileiro e os devaneios 
do governo da época. Às 19 horas, Totalmente 
Demais traz a superação da garota pobre que 
alcança o sucesso e, para fechar a grade, às 
21 horas, Fina Estampa reflete o mais amplo 
espelho atual: os altos e baixos, financeiros e 
sentimentais, com superação e final feliz para 
quem se manteve no juízo de valor coletivo e no 
regramento de comportamento social.
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RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

E CONTEÚDO NO YOUTUBE
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Produção de Conteúdo; Produção Audiovisual.

A presente pesquisa, por meio de uma 
análise de conteúdo de vídeos publicados no 
site YouTube, compreende a relação entre 
os produtores de conteúdo audiovisual, os 
YouTubers, e os vídeos publicados em seus canais 
no site. Compreendemos que o perfil desse 
produtor de conteúdo no YouTube é diverso, 
dinâmico e mutável. Variáveis como faixa 
etária de quem produz o conteúdo e de quem o 
consome e as temáticas debatidas no canal vão 
definindo o perfil de cada produtor de conteúdo 
na plataforma.

O estudo tem como base teórica os 
conceitos de cultura participativa (JENKINS, 
2009; JENKINS, FORD E GREEN, 2014), ciber-
cultura (LEMOS, 2015) e a relação da sociedade 
com as tecnologias (KERCKHOVE, 1997; 
RECUERO, 2012) como uma forma de aproximar 
o ambiente em que está imerso, o objeto da 
pesquisa e a teoria da linguagem audiovisual 
(AUMONT, 1993; AUMONT e MARIE, 2003) 
e a análise da imagem (ROSE, 2002; AUMONT 
(1993); VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994; METZ, 
1974).

Por meio de levantamento bibliográfi-
co, levantamento de textos e vídeos de jornais, 
revistas e televisão, e análise e transcrição de 

1 Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
Doutora pelo Programa de Estudos da Mídia, na área de Práticas Sociais, 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: 
rafaelaleite@gmail.com

vídeos dos produtores de conteúdo selecionados, 
buscou-se um aprofundamento na compreensão 
do processo de criação, produção e distribuição 
do conteúdo audiovisual pelos produtores de 
conteúdo no YouTube.

Em acordo, nosso objetivo principal 
é compreender como se dá a construção do 
indivíduo produtor de conteúdo audiovisual 
no site YouTube e suas práticas na produção 
do material publicado no site. Para alcançar 
tal objetivo examinamos o processo de criação 
e enquadramento do produtor de conteúdo no 
YouTube no mercado audiovisual, identifica-
mos a maneira como a relação com a audiência 
interfere no processo de criação do conteúdo, 
traçamos o perfil do profissional do produtor 
de conteúdo e a partir de análise de seus vídeos 
publicados, elencamos as práticas relacionadas 
à produção do conteúdo, sejam elas relaciona-
das ao conteúdo em si ou à produção audiovisual 
propriamente dita.  

A principal motivação para realização 
dessa pesquisa ocorre com a notada mudança 
nos modos de produção e distribuição do 
conteúdo audiovisual, cada vez mais voltado para 
que o usuário se torne tanto produtor quanto 
consumidor ao longo do processo. O modelo 
participativo que ocorre nas mídias sociais faz 
com que as barreiras geográficas sejam revistas 
e o comportamento dos indivíduos remodelado 
constantemente. A própria relação entre 
produção, distribuição e consumo reajustam as 
motivações dos usuários na rede. Formam-se, 
com isso, novos modelos a partir das inter-rela-
ções entre usuários híbridos, que para o estudo 
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atual vamos conceituar de produtores/consumi-
dores.

Exploramos o ambiente digital do YouTube 
e observamos como as práticas nas relações 
dos indivíduos – produtores/consumidores do 
conteúdo audiovisual no site – se estabelecem 
e se relacionam como modo de participação 
dos indivíduos na rede e sua relação tanto entre 
si quanto com o conteúdo que circula. Para 
isso os canais selecionados para a coleta dos 
dados, observação e análise dos vídeos foram: 
MasPoxaVida, 5incoMinutos, LubaTV, Whinder-
ssonNunes e JoutJoutPrazer. 

Por meio da exposição da análise do 
material coletado, apresentamos uma reflexão 
sobre as relações de produção audiovisual e 
de conteúdo. A relação entre usuários e suas 
relações com o conteúdo que circula nas redes 
são diferentes das que já conhecemos em meios 
como televisão, rádio, cinema, jornal impresso 
e revistas. Nem os produtores de conteúdo 
dos veículos tradicionais estão completamente 
preparados para entender e se relacionar com 
esse ambiente, nem os próprios usuários. Assim, 
por meio dessa pesquisa, exploramos essas 
questões apresentadas. 
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Na contemporaneidade a música tem sido 
cada vez mais utilizada como instrumento de 
criação mensagens em comerciais audiovisu-
ais. Segundo Faxina (2018, p. 152) “é ela que 
emoldura todo o campo emocional de uma cena 
e de um produto em vídeo como um todo”.

Dentro desse aspecto, o tema proposto para 
esta pesquisa se torna relevante pois a imagem 
sozinha não gera o mesmo significado quando 
acompanhada de algum som que complemente 
a comunicação, trazendo como problema 
analisar por quais métodos a trilha sonora pode 
influenciar na compreensão da mensagem em 
comerciais audiovisuais. 

Quando a compreendemos a música como 
item de construção de uma trilha sonora, é 
possível atribuir a ela significados particulares. 
A partir de Ridley (2004, p. 10-28) é possível 
notar que a música pode ser contemplada vários 
elementos que fazem parte de seu conceito, e 
que são regidos pela historicidade, como o seu 
papel, concepção e propósito, se relacionan-
do com “outro dos traços da música que são 
semelhantes à vida: sua inserção”. Na prática:

1 Estudante do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 
do Centro Universitário Internacional - Uninter, email: jefersonstapait@
gmail.com.
2 Doutorando em Sociologia (UFPR), Mestre em Jornalismo (UEPG) e 
Bacharel em Comunicação (Uninter), email: Alesxandro.r@uninter.com.

Sons graves e longos, produzidos por violoncelos, 

por exemplo, podem criar o efeito de tensão ne-

cessário a determinada cena. Já melodias alegres 

executadas por violinos são mais adequadas a ima-

gens de crianças brincando descontraidamente em 

uma praça” (ALVES; FONTOURA; ANTONIUTTI, 

2012, p. 252).

Sobre o significado, “é provável que um 
grau de inserção cultural, de familiaridade 
com a música e com os hábitos e expectativas 
adequados a ela seja integral para nossa 
capacidade de compreender qualquer conteúdo 
representacional que a música possa ter” 
(RIDLEY, 2004, p. 103). Este chamado “grau 
de inserção cultural”, considerando que “a 
comunicação é uma atividade recíproca que 
envolve a criação mútua de significados” 
(ALVES; FONTOURA; ANTONIUTTI, 2012, p. 
99), pode ser relacionado com teoria do inte-
racionismo simbólico, oriunda dos estudos da 
escola de Chicago.

Sobre isto, Blumer (1982, p. 2, tradução 
nossa) traz três premissas:

A primeira é que o ser humano orienta seus atos 

em relação às coisas, dependendo do que elas sig-

nificam para ele [...]. A segunda premissa é que o 

significado destas coisas é derivado ou surge como 

consequência da interação social que cada um 

mantém com o próximo. A terceira é que os signi-

ficados são manipulados e modificados mediante 

um processo interpretativo desenvolvido pela pes-

soa ao enfrentar as coisas que vai encontrando em 
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seu caminho1

Para analisar tal situação, além dos 
conceitos teóricos citados anteriormente, 
foi lançado mão a realização de uma análise 
qualitativa através de um estudo de caso do 
filme publicitário “Sereia”2, utilizado pela marca 
Renault no ano de 2018. O comercial utilizou 
como trilha sonora uma versão adaptada da 
música “Can’t get you out of my head”3 lançada 
em 2001 pela artista Kylie Minogue.

Como resultados, foi possível observar 
que a construção do significado se dando pela 
condição interacionista do indivíduo para a 
produção de sentido tornou-se concreta no 
momento que dependemos da necessidade de 
que uma pessoa em particular compreenda 
previamente alguns conceitos relevantes para 
a compreensão do comercial objeto do estudo. 
Além disso, foi notado que a música se ressig-
nificou e foi utilizada como ferramenta para a 
construção do significado no momento em que 
trechos da trilha sonora trouxeram estéticas 
inerentes a temas diferentes da canção original.

Com base neste estudo também foi possível 
observar o inter-relacionamento entre som e 
imagem sendo um o complemento do outro na 
composição da mensagem. Esta ocorrência e a 
própria ressignificação justificada anteriormen-
te se tornaram correlacionadas no filme em 
questão.
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O trabalho irá discorrer sobre a 
importância da Educomunicação na atualidade. 
Em um momento em que as mídias digitais 
proporcionaram voz a todos, a Educomuni-
cação se faz necessária para que dê alicerces 
com o intuito de contribuir na construção de 
uma discussão mais criteriosa e crítica entre 
os interlocutores. A importância de entender 
os assuntos expostos pela mídia no dia a dia e 
que tem impacto relevante no cotidiano de uma 
sociedade. Tentar identificar o que de fato é uma 
notícia verdadeira, o que é um jogo de palavras 
capciosas, e preparar o leitor para uma interpre-
tação mais isenta possível, como também não 
cair nas armadilhas das fake news. O trabalho 
busca demonstrar o quanto a Comunicação e 
a Educação podem desenvolver projetos em 
parceria com relevância para os dois campos do 
conhecimento. Com esse olhar, na construção 
deste estudo de interdisciplinaridade buscou-se 
fazer uma pesquisa bibliográfica selecionan-
do autores como Ismar de Oliveira Soares, 
Adilson Citelli, Pollyana Ferrari, Paulo Freire, 
Roger Silverstone, além de dados da pesquisa da 
Fiocruz, demonstrando a prática de fake news no 
Brasil sobre o coronavírus, durante o início da 
pandemia, e a análise de quatro notícias falsas 
sobre o coronavírus monitorados pela Agência 
Lupa, especializada em fact-checking. O objetivo é 
1 Andréa Barbieri: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP, mestranda, 
andreab.barbieri@gmail.com

demostrar que a pesquisa e a análise das notícias 
podem ser utilizadas em sala de aula tanto como 
forma esclarecimento dos fatos e como prática 
de ação pedagógica interdisciplinar.  

Pensando nessas duas áreas do conhe-
cimento, o que podem ter em comum quando 
se pensa em desenvolver pesquisas na área 
da Comunicação? Estudiosos sobre o tema, 
afirmam que a Comunicação deve tentar servir 
de suporte para práticas educativas críticas, 
proporcionando para quem está em sala de 
aula elementos que gerem reflexão e criticidade 
acerca dos temas abordados. A própria Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) 
traz, entre as suas competências gerais, a 
diretriz de que o aluno deve ser capaz de realizar 
uma leitura crítica das informações, sejam elas 
impressas ou eletrônicas, tornando esse aluno 
um leitor (consumidor/ produtor) de conteúdo 
responsável. 

Adilson Citelli, (2010) entende que essa 
união deva surgir de modo que seja capaz de 
gerar um projeto educativo que amplie os envol-
vimentos com o conhecimento emancipador. 
Paulo Freire entendia que a educação era 
comunicação e diálogo, na medida em que não 
havia transferência de saber, mas, sim encontro 
entre os sujeitos que buscam a significação do 
significado. (LIMA,1984, p. 59). 

Esses dois campos se entrecruzam com 
certa frequência e desde o início do século XX já 
buscavam fazer conexões. No Brasil, foi a partir 
da década de 1930 que os meios de comunicação 
começaram a fazer parte do universo 
educacional, por meio dos educadores, Roquette 
Pinto e Anísio Teixeira. Na época encontraram 
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no rádio a oportunidade para ajudar a reverter 
o quadro de abandono dos brasileiros quanto à 
educação formal que viviam. Nos anos 1980, a 
Unesco cunhou o termo Educommunication como 
sinônimo de Media Education, mas foi uma década 
depois, no  I Congresso Internacional sobre 
Comunicação e Educação que o termo Educo-
municação passou a ser usado (SOARES, 2014). 
De lá para cá o termo ganhou força e a partir da 
consolidação da BNCC, as mídias passaram a ser 
incorporadas em definitivo na sala de aula do 
País. No entanto, não é somente inseri-las neste 
ambiente, é preciso fazer com que esses jovens 
entendam e confiem nelas, pois fazem parte do 
dia a dia deles. Entre um de seus estudos, Paulo 
Freire afirmou que a forma como o homem 
tem para transformar o mundo é por meio das 
palavras verdadeiras e não pela mentira, “a 
natureza humana não pode ser silenciada, nem 
tão pouco pode crescer alimentada por palavras 
falsas” (LIMA, 1984, p.66). 

Segundo uma pesquisa realizada pelo 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT) a disseminação de notícias falsas é de 
70% maior do que a de uma notícia verdadeira. 
Um estudo realizado no Brasil, entre os dias 17 
de março a 10 de abril de 2020, pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do aplicativo 
“Eu Fiscalizo”, demostrou que as principais 
redes sociais como Instagram, Facebook e o 
WhatsApp foram as responsáveis por propagar 
notícias falsas sobre a maior pandemia mundial, 
o coronavírus, envolvendo o nome da Fundação, 
OMS e Unicef. Segundo Cristina Tardáguila, 
fundadora da Lupa, somente a educação vai 
construir um exército de checadores e, conse-
quentemente, o compartilhamento dos fatos 
com responsabilidade (FERRARI, 2018, p.53). 
Silverstone (2002), declara que a mídia precisa 
ser analisada como um processo, não importa o 
espaço em que as suas mensagens sejam disse-

minadas, onde procuram persuadir, informar, 
entreter ou educar.
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Quando o tema de pessoas transexuais, 
travestis ou transgêneros entra numa roda de 
conversa, normalmente, o discurso é carregado 
de adjetivos majoritariamente negativos. 
Palavras como prostituição, pobreza, nojo e 
aberração se entrelaçam com a outra parte 
dessa história, a que não chega ao conhecimento 
comum, que consiste na representação política 
(ainda que pequena), tais como os vocábulos 
militância, respeito e união. Entendendo que o 
Brasil é o país que lidera o ranking internacional 
de assassinato de pessoas trans (BENEVIDES; 
NOGUEIRA, 2020), acredita-se ser fundamental 
identificar os processos que permitem a consti-
tuição dessas pessoas como sujeitos de direito, 
incluindo o direito à vida e à dignidade humana.

A presente pesquisa faz parte das inves-
tigações realizadas no projeto de iniciação 
científica “Comunicação e Gênero: circulação 
dos discursos midiáticos nas redes sociais” e se 
propõe analisar qual o reconhecimento da pessoa 
transgênera que atingiu certa notoriedade 
midiática e o quão influente ela é no meio que 
atua. 

No Brasil, temos alguns casos de pessoas 
transgêneras que são reconhecidas por uma 
grande parcela da população, como é o caso da 

1 Centro Universitário Internacional Uninter, Estudante de graduação dos 
cursos de Jornalismo e Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. 
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cartunista Laerte, o ator e empresário Thammy 
Miranda, a comediante Nanny People, a modelo 
Roberta Close e a cantora Rogéria. O que une 
esses exemplos é que são pessoas que atingiram 
notoriedade e visibilidade, tendo sido a transição 
acompanhada pela mídia, ou previamente ao 
alcance da celebridade.

Segundo Jaqueline de Jesus (2014) pessoas 
trans são as que não se reconhecem no gênero 
que lhes foi atribuído socialmente, antes e depois 
do nascimento. A autora ainda cita alguns grupos 
que se encaixam nessa denominação: travestis, 
transexuais, pessoas não-binárias, crossdressers, 
“entre outros humanos inominados.” (JESUS, 
2014, p. 6).

Dentro desse assunto, acredita-se que 
seja relevante termos a diferenciação de outros 
termos recorrentes nesse debate. Comecemos 
pela identidade de gênero. De acordo com Jesus, 
esse termo é denominado como o “gênero com 
o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não 
concordar com o gênero que lhe foi atribuído 
de seu nascimento. Diferente da sexualidade da 
pessoa.” (JESUS, 2012, p. 24). Entende-se que 
essa é outra palavra que mereça ser destacada: a 
sexualidade, definida por Michel Foucault como

sexualidade é o nome que se pode dar a um dis-

positivo histórico não à realidade subterrânea que 

se apreende com dificuldade, mas grande rede da 

superfície em que a estimulação dos corpos, a in-

tensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, 

a formação dos conhecimentos, o reforço dos con-

troles e das resistências, encadeiam-se uns aos ou-

tros, segundo algumas grandes estratégias de saber 

e poder. (FOUCAULT, 1988, p. 100).
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Neste sentido, considera-se que os corpos 
de pessoas transgêneras sejam carregados de 
estigmas sociais, entendidos como “a situação 
do indivíduo que está inabilitado para aceitação 
social plena” (GOFFMAN, 2004, p.4). 

A partir deste debate teórico, este trabalho 
tem por objetivo analisar a representativida-
de das pessoas trans dentro da comunicação 
brasileira. Num primeiro momento será 
realizada uma pesquisa exploratória, investi-
gando a presença de pessoas trans no campo do 
jornalismo e, numa segunda etapa da pesquisa, 
a identificação do lugar ocupado nas produções 
da área da publicidade e propaganda. Por fim, 
é esperado como resultado o levantamento de 
dados que permitam um diagnóstico sobre o 
tipo de abordagem e de discursos proferidos por 
esses meios em relação as pessoas transgêneras.
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No início da pandemia do COVID-19 em 
2020 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro 
questionou a Organização Mundial da Saúde. 
Não adotou lockdown no país indo contra a 
maioria das nações mundiais. Forçou a demissão 
de dois ministros da saúde em menos de um mês, 
em meio a mais grave crise sanitária do século. 
Politizou o assunto quando outros presidentes 
fecharam suas fronteiras a fim de salvar vidas. 
Exigiu a reabertura do comércio mas editou 
medidas provisórias que concebiam aumento 
salarial a policiais militares e civis do Distrito 
Federal e ao funcionalismo (alguns salários de 
mais de 20 mil reais serão aumentados), tudo 
isso alegando não ter dinheiro para sustentar o 
colapso da economia.

Em meio à crise Bolsonaro disse que 
lockdown era o “caminho para o fracasso”.  “Está 
morrendo? Tá. Lamento, lamento, lamento, mas 
vai morrer muito, mas muito mais, se a economia 
continuar sendo destroçada por essas medidas”. 
“Tem que reabrir. Nós vamos morrer de fome. 
A fome mata”, acrescentou. Uma das frases de 
maior impacto foi o “E daí?”. Perguntado sobre 
o fato de o número de mortes no Brasil ter 
superado o da China, o presidente respondeu: 

1 Faculdade Cásper Líbero, pós-doutoranda em Comunicação, 
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“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”. 
Outras frases, dentro de seus devidos contextos 
também serão analisadas nesse trabalho:

“Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que 

vai me derrubar, tá ok?” (20 de março); “Tem cer-

tos governadores que estão tomando medidas ex-

tremas. Tem um governo de Estado que só faltou 

declarar independência do mesmo” (20 de março); 

“De forma alguma usarei do momento para fazer 

demagogia” (21 de março); “O pânico é uma doen-

ça e isso foi massificado quase que no mundo todo 

e no Brasil não foi diferente” (26 de março); “Se o 

vírus pegar em mim, não vou sentir quase nada. Fui 

atleta e levei facada” (30 de março); “Eu não sou 

coveiro, tá certo?” (20 de abril).

Neste contexto destacamos que o 
jornalismo tem como tarefas revelar a complexi-
dade e o paradoxo da vida pública, desmascarar 
a transgressão e proporcionar as raízes da 
democracia com um fornecimento constante de 
notícias confiáveis (D’ANCONA, 2018, p. 45).

Quando o Brasil amarga mais de mil 
mortes por dia o presidente segue se posicio-
nando contra as medidas de restrição total e 
tem defendido um isolamento restrito apenas 
a grupos de risco da doença. Nos últimos dias, 
o mandatário assinou decretos para ampliar 
as atividades essenciais que podem funcionar 
durante a quarentena, entre elas a reabertura 
de salões de beleza, barbearias e academias de 
ginástica.

Neste trabalho buscamos analisar os pro-
nunciamentos do presidente Jair Bolsonaro no 
início da pandemia, no período da administra-
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ção do ministro da saúde, Henrique Mandetta, 
nos baseando na análise de discurso (AD). A AD 
trabalha com o sentido e não com o conteúdo 
do texto, um sentido que não é traduzido, mas 
produzido; pode-se afirmar que o corpus da AD é 
constituído pela seguinte formulação: ideologia 
+ história + linguagem. A ideologia é entendida 
como o posicionamento do sujeito quando se 
filia a um discurso, sendo o processo de consti-
tuição do imaginário que está no inconsciente, 
ou seja, o sistema de ideias que constitui a repre-
sentação; a história representa o contexto sócio-
-histórico e a linguagem é a materialidade do 
texto gerando “pistas” do sentido que o sujeito 
pretende dar. Portanto, na AD a linguagem vai 
além do texto, trazendo sentidos pré-constru-
ídos que são ecos da memória do dizer. Uti-
lizaremos Michel Pêcheux, estabelecendo a 
relação existente no discurso entre língua/
sujeito/história ou língua/ideologia para análise 
dos pronunciamentos entre março e abril de 
2020, período em que o ex-ministro da Saúde 
Henrique Mandetta planejava o enfrentamento 
à pandemia do coronavírus e aumentava a crise 
política com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse 
sentido, entendemos que o discurso anti-ilumi-
nista e anticiência do presidente, em conflito 
com os discursos do ex-ministro, é um discurso 
autoritário mas com respaldo numa parcela da 
população que o cacifou para a disputa presiden-
cial.
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CBN DEBATE: PALCO DE DELIBERAÇÃO PÚBLICA?

Maíra Rossin Gioia de Brito1

PALAVRAS-CHAVE: deliberação pública; 
debate público; interação; rádio.

A presente pesquisa tem como problemá-
tica os espaços gerados pela comunicação de 
massa para o debate público e a sua relação com 
as novas tecnologias, que permitiram ao inter-
locutor um mecanismo mais ágil e imediato de 
participação, como, por exemplo, os aplicativos 
de mensagens. Isso se dá por meio da análise 
de uma edição do CBN Debate, um programa 
semanal transmitido pela CBN Curitiba no qual 
a partir da definição de um tema é proposta uma 
rede de discussão entre convidados presentes 
no estúdio e as participações dos ouvintes enca-
minhadas via aplicativo. Foi possível refletir 
acerca do processo de geração de ideias e posi-
cionamentos dos participantes (ouvintes e 
convidados) a propósito do tema do debate: as 
eleições de 2018, e ainda sobre o posicionamen-
to do eleitor diante dos acontecimentos sociais e 
políticos, como o então recente impeachment da 
ex-presidente Dilma Roussef. 

A discussão teórica esta baseada nos 
autores que consideram a comunicação de 
massa como ponto de partida para tornar real 
espaços de discussão, sendo possível transpor 
a interação face a face atingindo uma troca 
regular de informação e argumentos. Para Maia 
(2007), é a forma de registrar não somente a 
preferência individual que pode aparecer em 
um determinado momento, mas uma rede de 
discussões que afloram. Além disso, os media 

1 Maíra Rossin Gioia de Brito, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
mestranda do Programa de Estudos de Linguagens, mairagioia@yahoo.
com.br  

são os principais provedores de informações 
aos cidadãos e dessa forma a comunicação de 
massa ocupa destaque no sistema deliberativo 
(FERREE et al. 2002, apud MARQUES e MIOLA, 
2010). Outra vertente foi investigar se o debate 
público proposto pelos media com o uso das 
plataformas digitais está ou não inserido na 
definição de deliberação pública proposta princi-
palmente por Seyla Benhabib. A autora defende 
que os ganhos em legitimidade estão condicio-
nados à garantia da igualdade e simetria entre os 
participantes (MARQUES e MIOLA, 2010). 

Tendo como base tais questionamentos, 
neste estudo foi analisado a edição do programa 
CBN Debate que foi ao ar no dia 02/12/2017. 
Foram analisados quais temas foram discutidos 
entre os especialistas convidados, qual a 
frequência de recebimento de mensagens dos 
ouvintes via aplicativo de mensagem, se houve 
interação entre o público e os debatedores, qual 
a frequência do registro dessas participações 
e se houve ou não confronto de ideias entre 
especialistas. Definições quanto à exploração 
e tratamento de resultados e interpretação 
foram feitos seguindo definição de Bardin 
(1977) de que a abordagem quantitativa obtém 
dados descritivos e a qualitativa possibilita 
análise temática. Optou-se pela classifica-
ção de elementos em categorias, permitindo o 
agrupamento a partir de parte em comum entre 
eles. Dessa maneira, o material foi selecionado 
entre os seguintes extratos: informações jorna-
lísticas para contextualização; debate de ideias 
no qual surgem contrapontos e discordância de 
posicionamentos; debate de ideias no qual surge 
concordância entre os especialistas; retomada 
de discussão anteriormente finalizada; registro 
de participação de ouvintes; discussão estabele-
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cida por especialista convidado; convocação de 
participação de ouvintes; temas de discussão. 

Neste estudo foi possível afirmar que 
a rádio CBN Curitiba participa do processo 
democrático ao propor discussão por meio 
da presença de três convidados e possibili-
tar a participação dos ouvintes. O veículo cria 
um ambiente favorável ao debate público, 
favorecendo uma rede de discussão. Por outro 
lado, é mais frequente e em maior quantidade a 
fala dos especialistas presentes no estúdio em 
detrimento dos ouvintes, que estão limitados ao 
encaminhamento de mensagem via aplicativo. 
Nota-se ainda que apenas cerca de 26% das 
mensagens recebidas foram registradas pelo 
âncora no ar. Dessa forma, não há simetria de 
participação se considerarmos num primeiro 
momento apenas a garantia de igualdade entre 
convidados e ouvintes.
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COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: A TECNOLOGIA E SUAS FERRAMENTAS 

NO JORNALISMO DO SESC PARANÁ

Karen Sales Bortolini1

PALAVRAS-CHAVE: comunicação 
organizacional; jornalismo; assessoria 
de comunicação; comunicação 
multimeios; tecnologia.

Jamais a tecnologia contribuiu tanto para 
a comunicação organizacional como no período 
da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, 
principalmente após março de 2020 no Brasil. 
Esta frase poderia soar determinista se a história 
das tecnologias aplicadas à comunicação pudesse 
refutá-la. Se com a era digital, as ferramentas 
tecnológicas e os processos comunicacionais 
evoluíram como nunca em toda a história, 
é possível que esse fenômeno tenha se 
intensificado e refletido diretamente em depar-
tamentos de comunicação de empresas dos mais 
diversos segmentos. 

Para tanto, este estudo apresentará a análise 
de como os processos comunicacionais foram 
migrados totalmente para o ambiente digital no 
Núcleo de Comunicação e Marketing (NCM) do 
Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, especial-
mente em sua célula de Jornalismo. Deste março 
deste ano, os mais de 30 colaboradores deste 
departamento, que funciona como uma grande 
agência, têm trabalho exclusivamente em home 
office, para conter a propagação da Covid-19. 

1 Doutoranda em Comunicação e Linguagens – linhas de Cinema e 
Audiovisual e Processos Comunicacionais, da Universidade Tuiuti do 
Paraná, profkarenbortolini@gmail.com.

Desde sua fundação em 2008, o NCM 
é dividido nas seguintes células: Marketing, 
Eventos, Programação Visual (Design) e 
Jornalismo. Esta é responsável por produzir 
conteúdo tanto para seus meios internos 
de comunicação, como para seus meios de 
comunicação externos, e assessoria de imprensa. 
Produz atualmente o Boletim Diário Fecomércio, 
com os principais destaques das unidades que 
compõem a instituição, assim como notícias 
relevantes ao comércio; a Revista Fecomércio 
(publicação bimestral), seguindo o mesmo 
direcionamento de pauta, mas com os temas 
mais aprofundados por conter matérias long 
form, possui site próprio com abastecimento de 
informações diariamente, e produz mensalmente 
o Acontece, um webtelejornal veiculado em 
reuniões de presidência, diretoria e conselho, 
tendo como principais destaques os projetos e 
iniciativas da empresa. Ainda envia releases de 
relevância social, enquanto sugestões de pauta, 
bem como fornece conteúdo e intermedia fontes 
à grande imprensa; e atua no gerenciamento de 
crises. 

Muitas dessas ações noticiadas contam 
com seus desdobramentos e adaptações nas 
páginas e canais da instituição nas plataformas 
de interação social digital, como Facebook, 
Instagram e Youtube.

Os departamentos de comunicação de 
diversas empresas têm apostado em seus meios 
próprios de comunicação enquanto alternativa 
de inserção publicitária e dependência exclusiva 
da grande imprensa para a divulgação de suas 



86

ações. Com seu próprio conteúdo, diminuem 
custos, conquistam credibilidade por meio do 
fortalecimento da identidade e imagem corpora-
tivas, além de criarem sua própria linha editorial, 
conforme suas missões e visões corporativas. 
Criam assim, canais efetivos com seus stakehol-
ders (públicos de relacionamento). 

Os meios de comunicação empresariais 
caminham aos passos da tecnologia, assim 
como os da mídia convencional, que precisaram 
se adaptar à era digital. O jornalismo segue 
trabalhando com conteúdo factual, organiza-
cional. O formato de um telejornal corporativo, 
por exemplo, segue à estrutura convencional 
televisiva, contendo apresentador, repórteres e 
entrevistados. Apresenta os mesmos elementos 
da notícia, como a escalada, a cabeça da matéria, 
os offs, passagens, sonoras, nota pé ou nota 
retorno e nota pelada. Mantém o formato talking 
head, com postura direta de comunicação entre 
apresentador ou repórter para com seus inter-
locutores. As técnicas de filmagem, produção e 
pré-produção são as mesmas as utilizadas em um 
telejornal, conforme apontamentos de Renault 
(2014). 

Independente de qual meio seja produzido 
pelo Sesc Paraná, todos são transpostos ou 
adaptados para o ciberespaço. Mesmo a Revista 
Fecomércio, de caráter impresso, fica hospedada 
em versão digital no site da Fecomércio PR. 
Desde sua fundação o NCM buscou os meios 
digitais como maneira de aproximação com o 
usuário, permitindo sua navegação, exploração, 
compartilhamento e interação com o conteúdo. 
Este contexto se configura aos anseios da 
sociedade tecnologizada presente massivamente 
no ambiente virtual.

Este é um reflexo da trajetória dos media, 
que atingiu seu ápice entre os processos comu-
nicacionais com a interatividade, causando 
sensação de pertencimento e provocando imer-

sividade do usuário pelos conteúdos consumidos 
por ele. Mas pela internet ele amplia suas pos-
sibilidades de relações entre produtores, inte-
ragentes de mesmo conteúdo, e com a própria 
marca. 

Outro exemplo é o site do Sesc Paraná, 
com características multimidiáticas, ao permitir 
publicar em um mesmo endereço fotos, textos, 
imagens e vídeos, estimulando a navegabilida-
de do usuário dentro de sua página ou direcio-
namento para conteúdos relativos em outras. 
Constitui-se assim, como um meio hipermidiá-
dico. “A ideia básica do hipertexto é aproveitar 
a arquitetura não linear das memórias de 
computador para viabilizar textos ‘tridimen-
sionais’, textos dotados de estrutura dinâmica 
que os torne manipuláveis interativamente”. 
(MACHADO, 2011, p. 166)

Todos os trabalhos executados pelo 
Jornalismo do NCM só foram possíveis graças 
aos recursos tecnológicos. O grupo pelo 
whatsapp, criado há cinco anos, tornou-se 
ambiente principal para a definição de pautas 
diárias, divisão de tarefas entre outras 
informações imprescindíveis. As publicações 
para o site receberam um acesso em home para a 
plataforma Wordpress, permitindo que notícias e 
fotos fossem atualizados diariamente. 

As reuniões de pautas e alinhamento de 
informações com outras áreas ganharam um 
novo espaço, o ambiente virtual, pelo sistema 
Teams, adotado pela empresa. O Boletim Diário, 
com fechamento ao meio dia é escrito de casa 
pelas jornalistas. Todas as matérias são salvas 
em um drive na internet permitindo o tráfego até 
a diagramação. 

Observa-se que o audiovisual ganhou 
maior relevância nesse período. Intensificou-se 
a produção de vídeos estimulando atividades 
em casa e divulgando os serviços; foi criado 
um programa de entrevistas exclusivo para a 
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internet, em que elas são feitas e gravadas pelo 
sistema Zoom. Já o Acontece passou a dispensar 
estúdios para evitar o contágio. A bancada foi 
gravada da sala de uma das apresentadoras. As 
reportagens foram produzidas com imagens de 
arquivo e poucas captações foram feitas in loco. 
A contribuição de vídeos de fontes gravados 
por elas mesmas em seus celulares e enviados 
à equipe supriu a necessidade de entrevistas, e, 
por fim, todo o processo de edição foi feito em 
home office também, com tráfego de conteúdo 
por drive na web. Assim, considera-se que sem 
a tecnologia digital atual seria impossível a 
execução desses procedimentos.
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CONCEPÇÕES DE ÉTICA JORNALISTÍCA 

EM PRÁTICAS ONLINE1

Fernanda Al Alam Ribeiro2

PALAVRAS-CHAVE: Ética jornalística; 
Prática jornalística; Cultura digital.

Pensar a ética jornalística da atualidade é 
desafiador, pois, o tema de cara já nos impõe o 
seu caráter rizomático e não mais fragmentado 
por técnicas e relações de uma profissão. Essa 
é uma mudança na prática, no consumo, nas 
narrativas midiáticas e ainda de mercado no qual 
todos esses fatores se traduzem em uma rede, 
que dela emergem novas posturas, princípios e 
dilemas éticos afetando a atividade comunica-
cional.

Os espaços da redação foram aos poucos 
se transformando e logo após “minguando”, 
aquele frenético barulho do datilografar cala-se 
para o silêncio dos teclados do computador 
(RAMONET, 2012), há um esvaziamento da 
redação - devido ao alto número de jornalistas 
demitidos. Com isso surgem iniciativas com 
outras lógicas e princípios – produtivos e morais 
– no qual a redação é virtual, as reuniões de 
pauta se dão a partir de chats em redes sociais, e 
a produção da notícia passa a ser individualiza-
da do editor - esse se mantém apenas como um 
revisor.

Para DEUZE e WITSCHGE (2016):

1 A proposta que apresento é parte da pesquisa que realizei ao longo 
do mestrado, no qual buscamos compreender concepções de ética em 
iniciativas de jornalismo do Rio Grande do Sul, pertencentes ao Mapa do 
Jornalismo Independente – organizado pela Agência Pública de Jornalismo. 
2 Mestre em Comunicação (Unisinos), especialista em Pedagogia da Arte 
(UFRGS) e bacharel em Jornalismo (UCPel), e-mail: fealalam@gmail.
com

No mundo todo, o jornalismo está em um processo 

de tornar-se um tipo diferente de profissão. Uma 

vez organizada em instituições formais, onde os 

trabalhadores contratados produziriam conteúdo 

em condições de trabalho altamente estrutura-

das, embora informais, hoje a experiência vivida 

por jornalistas profissionais é muito mais precária, 

fragmentada e em rede. No centro do projeto de 

compreender o jornalismo como uma profissão, 

com suas diferentes funções na sociedade, é pre-

ciso conceituar o jornalismo para além das antigas 

organizações jornalísticas. (p.08)

Essas novas lógicas transformam o “ser” 
jornalista e consequentemente seus princípios 
éticos, pois, se perde a figura do jornalista 
antigo na redação – no qual servia de uma escola 
– agora esse jornalista se constitui muitas vezes 
na própria prática e a partir de erros e acertos 
ao longo da carreira. O seu princípio ético acaba 
por se formar de maneira mais solitária, no qual 
os parâmetros se tornam mais obscuros.

Esse novo ecossistema produz novas 
formas de ser no mundo e isso reflete no ser 
jornalista e nas suas posições éticas, se na 
modernidade compreendíamos o jornalismo 
como o grande mediador da sociedade, 
divulgador de “verdades” e sua prática ética era 
atrelada a objetividade técnica da notícia; hoje, 
a concepção de ética é outra, vinculada a um 
caráter “real” do jornalismo e seus limites.

Outro caráter que suscita diferenças de 
posturas perante a ética jornalística, e também 
a relação com o leitor, é a sustentabilidade; para 
alguns, a internet proporciona uma prática livre 
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do jornalismo, devido ao seu caráter de menor 
custo da produção. E isso, para esses jornalistas, 
fortalece o próprio jornalismo em si, que deve 
ser sempre “livre” no seu fazer. 

Sendo assim, a ética jornalística hoje frag-
menta-se para além dos moldes da mediação 
criando arestas para estes jornalistas que se 
arriscam na empreitada de um empresariamento 
de si. Portanto, a questão da ética jornalística, 
no atual cenário, se explicita como fragmentada, 
ou seja, grandes princípios éticos deontológi-
cos – como, por exemplo, o da objetividade da 
notícia – se enfraquecem e novas formas éticas 
de pensar a prática jornalística passam a surgir.
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CRIANDO MASCOTES SONOROS: RADIOJORNALISMO 

ESPORTIVO E PROSÓDIAS TECNOLÓGICAS 

PARA STORYTELLING DE FUTEBOL 

Rafael Duarte Oliveira Venancio1

PALAVRAS-CHAVE: Radiojornalismo; 
Futebol; Storytelling; Edição digital 
de áudio; Performance teatral.

O pós-doutorado do presente autor no 
Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo, o qual o presente resumo se coloca 
enquanto produção científica, analisa como 
Estevam Sangirardi constrói em seu Show de 
Rádio (1969-1994) um rádio de autor (VICENTE, 
2015) que transita entre a ficção, o humor e o 
esporte radiofônicos. É buscado demonstrar que 
Estevam Sangirardi e equipe desenvolvem uma 
narrativa em teia, que coloca o futebol enquanto 
centralidade de uma urdidura ficcional que 
trabalha o real, o verossímil, o imaginado e o 
inventado sem distinções, trabalhando com uma 
diegese que dialogava com o mundo factual, sem 
necessariamente se misturar a ele.

O funcionamento narrativo de Show de 
Rádio nos parece claro. O que temos aqui são 
os mascotes sonoros dos clubes enquanto 
personagens e eles vão interagindo com os fatos 
do futebol do mundo factual (jogo em si) bem 
como fatos de seu mundo diegético (a relação 
entre os mascotes sonoros, por exemplo).

Ora, algumas vezes, o Show de Rádio era 
transmitido no intervalo da transmissão jor-
nalística dos jogos de futebol, contando as 
1 Universidade de São Paulo, Pós-doutorando e Doutor em Meios e 
Processos Audiovisuais, dovenancio@gmail.com.

interações dos personagens sobre os eventos 
do primeiro tempo. Assim, quem nos contava 
o que acontecera no jogo, fazendo um resumo 
(ou melhores momentos) da partida eram os 
mascotes sonoros de Estevam Sangirardi e 
equipe, a saber: o milionário Didu Morumbi 
e seu mordomo Archibald, torcedores do São 
Paulo Futebol Clube. Do lado corintiano, 
tínhamos Joca e Nega, que interagiam com as 
versões diegéticas de São Jorge e do Pai Jaú. Não 
podemos esquecer dos palmeirenses Noninha e 
Comendador Fumagalli, bem com os santistas 
Lança Chamas e Zé das Docas (CORAUCCI, 
2006), sem falar de Manuel e Maria, os mascotes 
sonoros da Associação Portuguesa de Desportos. 

Era uma maneira dinâmica de fazer rádio 
esportivo e, especialmente, fazer jornalismo 
esportivo que estava dentro das tradições postas 
pela comunicação futebolística brasileira. Assim, 
é possível afirmar que Estevam Sangirardi 
e equipe foram para o rádio, o que Thomaz 
Mazzoni, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira 
e José Roberto Torero foram para o texto 
escrito de futebol. São todos grandes exemplos 
do que normalmente chamamos de “cronistas 
esportivos”, tal como foi analisado em trabalhos 
anteriores (VENANCIO, 2018).

No mencionado pós-doutorado, uma das 
propostas era atualizar essa fórmula. Com isso, 
o presente autor criou a série radiofônica de 12 
peças sonoras denominada Seleção Paulista dos 
Craques de Outrora. Esta série foi escrita pelo 
autor utilizando sua ideia de “processo esto-
ricizante”, ou seja, buscar um fato histórico 
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e torná-lo estória através de storytelling. Um 
craque e um clube de futebol paulista são 
escolhidos e possuem sua história transforma-
da em estória por um personagem na forma de 
monólogo ou solilóquio radiofônico. 

Este personagem, que é o agente da estória, 
é uma espécie de mascote sonoro do clube de 
futebol escolhido. Isso é uma influência clara 
da experiência do Show de Rádio de Estevam 
Sangirardi.

Tendo em vista a quarentena e o distan-
ciamento social em São Paulo-SP na pandemia 
da COVID-19 em vigor no 1º semestre de 2020, 
Seleção Paulista dos Craques de Outrora precisou 
não ser apenas escrito, mas também gravado 
pelo autor em sua casa. Assim, ele além de fazer 
sua própria voz (a voz do “storyteller”), ele teve 
que ser a voz de 12 mascotes sonoros.

Isso só foi possível através do desenvol-
vimento daquilo que aqui denominamos de 
“prosódia tecnológica”, ou seja, a técnica de 
produção de áudio a partir da manipulação 
da onda sonora através da edição digital de 
áudio. Utilizando o programa Adobe Audition, o 
presente autor pode criar 12 vozes diferentes 
da sua a partir de sua performance, criando um 
one-man show no estilo de Eric Bogosian (2014), 
Chico Anysio e, até mesmo, o próprio Estevam 
Sangirardi. 

Os programas radiofônicos de Seleção 
Paulista dos Craques de Outrora serão veiculados 
no programa Universidade 93,7 da Rádio USP 
FM, no Anchor e no YouTube no início do 2º 
semestre de 2020, próximos da data de encerra-
mento do mencionado pós-doutorado.
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DESASTRE E RISCO: COMO PRODUÇÕES MIDIÁTICAS 

ABORDAM A PANDEMIADE COVID-19
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PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Podcast; 
Narrativa; Divulgação Científica.

Este projeto tem como objetivo geral 
investigar configurações narrativas, discursivas 
e estruturas midiáticas de objetos comunica-
cionais ficcionais ou não ficcionais, de natureza 
sonora ou multimídia, que tratam de situações de 
crise e desastre na contemporaneidade. O objeto 
desta pesquisa é composto por um conjunto de 
exemplos de narrativas e arranjos midiáticos 
não sempre canônicos, construídos de forma 
coletiva e também com o uso das redes digitais. 
Entre as linhas de investigação estão as três 
pesquisas que serão apresentadas neste resumo 
sobre podcasts ficcionais e não ficcionais, e a 
produção e divulgação científica.

Os resultados destas três pesquisas, apesar 
de preliminares, apontam para a adaptação da 
produção midiática em meio à pandemia de 
COVID-19, do mesmo modo em que abrange a 
idiossincrasia humana defronte um desastre ou 

1 Universidade Federal de Mato Grosso, Dra. em Ergonomia da Informação, 
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do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Cultura Contemporânea 
(ECCO) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder 
(PPGCOM), Coordenadora do Grupo de Pesquisa Mídias Interativas 
Digitais (MID/CNPq), ferrazfernandez@gmail.com
2  Universidade Federal de Mato Grosso, bacharelando do 8º semestre em 
Radialismo, jenibartniski@gmail.com
3  Universidade Federal de Mato Grosso, bacharelando do 4º semestre em 
Jornalismo, ro893316@gmail.com
4  Universidade Federal de Mato Grosso, bacharelanda do 6º semestre em 
Radialismo, isabeleyule@gmail.com

uma situação de risco, tal como a pandemia se 
impõe sobre a humanidade. 

A pesquisa sobre podcasts não ficcionais, 
intitulada “O bosque das narrativas pandêmicas 
e suas estruturas para a divulgação científica 
em podcasts e jornalismo literário multimídia”, 
apoiada nos conceitos de podcasting (PRIMO, 
2005; HERSCHMANN, KISCHINHEVSKY, 
2008) começou o mapeamento verificando o 
podcast narrativo produzido na UFMT, “Vida em 
Quarentena”5, que usou como plano de fundo a 
COVID-19 para contar histórias. A primeira 
temporada é dividida em seis episódios, com 
duração média de 43 minutos, onde são abordados 
aspectos como o isolamento de brasileiros fora 
do Brasil, a situação de moradores de rua diante 
da pandemia, a religiosidade, o voluntariado, 
a questão das crianças frente ao isolamento e 
concluíram abordando a desigualdade existente 
no Brasil. Nota-se uma preocupação social do 
podcast em sua abordagem humanizada e uma 
característica presente em podcasts narrativos, 
que é contar histórias de seus personagens.  

Já a pesquisa sobre podcasts ficcionais, 
“Estruturas narrativas ficcionais e híbridas”, 
pretende traçar um panorama dessas experiên-
cias em áudio na temática COVID-19, concei-
tuando narrativas transmídia (LOPEZ, VIANA, 
2016) e buscando apresentar um cenário de pos-
sibilidades que podem ser adaptadas e aplicadas 
à produção de conteúdo digital ficcional para o 
combate à pandemia. Um exemplo é a produção 
feita pelo projeto de extensão “Radionovela: 
literatura nas ondas do rádio” da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), que adaptou 
5 Vida em Quarentena (UFMT), disponível em: <https://open.spotify.com/
show/6yxyK5YK5fZIlsx4kjepwY?si=4eoGq_NRTM6ISZ-uiStMLg>.
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a clássica peça teatral “Auto da Compadecida” 
(Ariano Suassuna, 1955) em uma radionovela 
“Auto da Compadecida em tempos de 
pandemia”1.  

Por fim, a pesquisa sobre divulgação 
científica “‘É Ciência!’: Jornalismo científico 
contra desinformação nas redes sociais”, elencou 
dois termos de busca que levam em conta a teoria 
de Bruno Latour (2007) sobre a Cartografia das 
Controvérsias, na qual a polêmica e a complexi-
dade do assunto raramente encontram consenso. 
Portanto, tendo como base as discussões na 
imprensa desde o dia 10/06/2020 até 16/06/2020, 
os termos mais indicados para usar na ferramenta 
do Google Trends2 são “cloroquina” e “estudo”. 
Com os resultados mais buscados em Mato 
Grosso, sendo “cloroquina” (43%) e “estudo” 
(57%), compreende-se como a população mato-
-grossense está se informando na internet e 
como atender a essa necessidade de consumo 
informativo.

A posteriori, pretende-se apresentar o 
mapeamento feito dos podcasts produzidos em 
âmbito universitário no Brasil, um roteiro como 
produto digital ficcional dirigido ao combate à 
pandemia e produzir matérias jornalísticas para 
oportunizar ao público acesso à informações 
científicas sobre os assuntos abordados na 
pesquisa, com uma linguagem clara através das 
redes sociais3 e pelo blog do projeto4.
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EM DESERTOS DE NOTÍCIA, COMUNICAÇÃO POPULAR É 

CACTO: AUTONOMIA NA PRODUÇÃO NOTICIOSA LOCAL
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A quarentena imposta pelo novo 
coronavírus não inaugura a forma caseira de 
produção audiovisual, mas destaca a capacidade 
da população em reportar o que acontece em 
sua realidade. Com um smartphone em mãos, 
o toque no play do gravador de imagem dá 
início ao exercício da autonomia na produção 
de informações – que está longe de pertencer 
apenas aos grandes veículos. Isso porque, como 
explica Hanzen (2015), as tecnologias têm 
aproximado a relação entre emissor e receptor 
da informação. Prova disso foi o projeto “O 
Brasil que eu quero”, da TV Globo em 2018, 
que recebeu mais de 50 mil vídeos de 99,5% dos 
municípios brasileiros (O BRASIL, 2020). Ou 
seja, os indivíduos são, além de consumidores, 
produtores de notícia.

Por outro lado, o levantamento “Atlas da 
Notícia” de 2019 indica que 62,6% das cidades 
brasileiras são “desertos de notícias”, pois não 
possuem nenhum veículo de comunicação. O 
percentual corresponde a 3.487 municípios. 
A consequência desse apagão é a dependência 
de 37 milhões de pessoas (18% da população 
1 Graduanda do curso de Jornalismo e vinculada ao grupo de pesquisa 
Narrativas audiovisuais e cidadania da UFPR, mariana.s.souza@ufpr.br
2 Graduanda do curso de Relações Públicas e vinculada ao grupo de 
pesquisa Narrativas audiovisuais e cidadania da UFPR, marianapallu@
ufpr.br
3 Professor e coordenador do grupo de pesquisa Narrativas audiovisuais e 
cidadania da UFPR, lfaxina@gmail.com

nacional) dos grandes veículos e das imagens 
que estes sempre atrelam às regiões periféricas, 
além das fakes news.

Em entrevista ao portal digital da Folha de 
São Paulo (2019), o especialista em jornalismo 
local Ken Doctor acredita que “as forças da 
desinformação entendem muito bem que as 
crateras abertas na imprensa ampliam suas 
oportunidades de estrago”. Para ele, o único 
antídoto para impedir a desertificação noticiosa 
é a reportagem factual produzida em escala 
e paga pelos leitores. Mas, para além do que o 
especialista acredita, o presente trabalho propõe 
que comunicação popular também pode ser uma 
aliada para reverter a desertificação informacio-
nal desses lugares, principalmente nas periferias.

Segundo Peruzzo (2006), a comunicação 
popular e alternativa é um fazer político, 
expressando reivindicações populares por 
melhores condições e por participação 
democrática. Com um caráter fortemente 
mobilizador, crítico e libertário, ela deve ser 
protagonizada pelos próprios sujeitos sociais. 

Exemplo disso é o trabalho da TV 
Janela, projeto que trabalha a autoimagem 
dos moradores da então “Favela do Pantanal” 
em Fortaleza/CE. Nele, conforme Costa Filho 
(2014), a produção autônoma de vídeos se 
apresentou como uma reafirmação identitária 
para a comunidade e perante a mídia homogênea; 
isso porque a estima social está vinculada aos 
sentimentos coletivos de orgulho e honra, 
criando uma identidade comunitária que pode 
gerar resultados coletivos. Em Curitiba/PR, o 
Núcleo de Comunicação e Educação Popular - 
NCEP, da UFPR, também trabalha neste sentido 
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ao propor e assessorar “ações de comunicação 
(...) para que os participantes dos movimentos 
sociais possam ser autônomos na realização das 
ações”. 

Reimberg (2009) considera que a 
comunicação popular, igualmente ao jornalismo, 
tem o dever de informar o cidadão para que 
exerça seus direitos – sobretudo à informação 
pública, que constitui um direito de cidadania. 
Além disso, esse tipo de comunicação atribui 
autonomia à própria população. Nesse sentido é 
que está inserida a analogia presente no título 
do presente trabalho (estruturado sob o método 
hipotético-dedutivo, com descrição dos aportes 
teóricos), exemplificando a comunicação 
popular como cacto para os desertos de notícias.

O cacto é uma planta que não depende de 
recursos externos para sobreviver, uma vez que 
possui capacidade eficiente de armazenar água 
em seu interior. Ou seja, sobrevive ao deserto 
com sua auto-manutenção. E assim pode ser vista 
a comunicação popular no contexto abordado. 
A população afetada poderá utilizar essa 
prática para impedir a desertificação noticiosa 
da realidade em que vive, sem depender dos 
grandes veículos de comunicação e conquistan-
do autonomia na produção noticiosa local.
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Baseado em algoritmos que estimulam 
a chamada “bolha” de relações nas mídias 
(aglomerações de pessoas com identidades 
semelhantes que faz com quem conversem, 
ou se interessem, pelos mesmos assuntos), 
mecanismos de interação social como WhatsApp, 
Facebook, Instagram e Twitter, se transforma-
ram em um terreno fértil para a propagação de 
fake news. Para investigar esse fenômeno e seus 
reflexos sociais, foi criado o grupo de pesquisa 
Fake news e amplificação do medo: estudo de 
instabilidades sociais a partir da proliferação 
de notícias falsas, que reúne pesquisadores 
em iniciação científica do Centro Universitá-
rio Internacional – Uninter. Uma das frentes 
de trabalho do GP investiga o aumento de fake 
news durante a pandemia provocada pelo novo 
coronavírus e a polarização política no País. 
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Projeto de Pesquisa Fake News e amplificação do medo: estudo 

de instabilidades sociais a partir da proliferação de notícias falsas. 
monicacfort@gmail.com

Ao abordar fake news, recorremos a 
Kakutani (2018) e D’Ancona (2018), bem como 
a fe(i)tiches de Latour (2002). As abordagens 
do medo são pautadas por Augé (2013), Virilio 
(2010), Altheide (2013) e Matheus (2011). 
Sobre sociedade e tecnologias, consideramos 
Han (2017, 2018) e Castells (2013). E quanto à 
política, o estudo é pautado em pressupostos de 
Gilchrist (2016) e Marxs e Engels (2006).

Aplicou-se análise de conteúdo na 
observação de falsas notícias já verificadas pela   
agência de fact checking do G1, Fato ou Fake. Foi 
realizado um levantamento de fake news apuradas 
pela agência desde o início da pandemia até o dia 
13 de abril, totalizando 89 apurações. A partir de 
então, oito pesquisadores de iniciação científica 
identificaram que falsas informações relaciona-
das à pandemia de Covid-19 giravam em torno 
de três temáticas prioritárias: cidadania, ciência 
e política. Com a divisão de temas, estabelece-
ram-se três categorias de análise: a atribuição de 
fonte(s) de informação, o formato da fake news e 
a origem de propagação. A presente proposta traz 
a análise da temática política. Foram separadas 
27 fake news relacionadas a assuntos políticos 
associados à ou decorrentes da pandemia e, 
destas, 26 foram propagadas e divulgadas em um 
primeiro momento em redes sociais. 

Durante o levantamento de dados e na 
análise realizada até o momento, observou-se 
que as falsas notícias tendem a provocar instabi-
lidade política, reforçando a polarização direita 
X esquerda e reforçando no imaginário coletivo 
o que parece despertar medo do Comunismo, 
visto que pelo menos metade das fake news 
que tratavam o assunto de política envolviam 
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indicações relacionadas a esse regime. Também 
se constata o aumento do uso de mídias sociais 
como canais principais de divulgação, no período 
de pandemia.

Em estudo publicado pelo MIT 
(Massachutes Institute Technology) que avaliou 
a base de dados de seis sites de checagem de 
fatos, concluiu-se que notícias falsas se replicam 
em maior velocidade que verdadeiras, sendo as 
mais significativas atingindo 100 mil pessoas, já 
a notícia verdadeira leva seis vezes mais tempo 
para atingir um grupo de 1,5 mil pessoas. Dessa 
forma, tendo em vista que das 27 fake news sobre 
política encontradas, 26 tiveram sua origem nas 
mídias sociais, e ainda, quando se tratava de 
política, envolvia medo e o proliferação da ideia 
de um “falso comunismo”, acreditamos que 
podemos afirmar que as fake news se apropriam de 
uma situação de pandemia mundial para manter 
e aumentar, uma guerra política ideológica 
existente no Brasil. A pesquisa segue em desen-
volvimento. 
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O PAPEL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO PROCESSO 

PRODUTIVO NAS AGÊNCIAS DE FACT-CHECKING

Ana Paula de Oliveira1

Alexsandro Teixeira Ribeiro2 

PALAVRAS-CHAVE: fact-checking; 
transparência pública; jornalismo; 
apuração jornalística; checagem.

Encontrar conteúdos relevantes e 
sobretudo verdadeiros em meio à infinidade de 
dados na internet tem sido cada vez mais um 
desafio. Em meio a este cenário de excesso de 
conteúdo na rede, o jornalismo vem desem-
penhando uma espécie de farol, que guia os 
cidadãos no mar de informação para o conteúdo 
importante e para o recorte relevante da 
informação. Vemos assim a crescente relevância 
do papel de Gatewaching do jornalismo ante o de 
Gatekeeping (BRUNS, 2011). Neste ambiente 
digital, o jornalismo enfrenta um processo de 
inovação e ressignificação de suas funções. Uma 
destas iniciativas são as agências de fact-che-
cking, que elevam um processo de apuração jor-
nalística ao status de produto final para consumo 
por parte dos leitores na medida em que atuam 
no combate à desinformação (NÓBREGA & 
COSTA, 2019) e na elucidação de fatos públicos. 
Junto a isso, o fact-checking também colabora 
na retomada da credibilidade da profissão em 
um ambiente generalizado de “desinformação 
exacerbada e crenças seletivas” (NÓBREGA 
& COSTA, 2019, p.4). Dentre os elementos de 
contexto que propiciam a checagem de dados, 
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podemos destacar o fenômeno da transpa-
rência pública. No Brasil, esta transparência é 
fortalecida a partir do decreto que regulamenta 
a Lei de Acesso à Informação (LAI)3, que 
preconiza a transparência passiva – pela qual o 
poder público fornece dados sob questionamen-
to dos cidadãos – e transparência ativa – pela 
qual o poder público disponibiliza em sites e 
espaços de comum acesso a informes financeiros 
e demais elementos como gastos públicos 
(RIBEIRO, 2018; CGU, 2013). Partindo da 
premissa de que os meios de comunicação são 
mecanismos de construção social da realidade, 
é possível refletir sobre os impactos diretos 
trazidos por esse serviço para os estudos do 
jornalismo e para o contexto social, em especial 
para a compreensão de notícias como instru-
mentos de construção discursiva e as rotinas de 
produção. Isto posto, o objetivo da pesquisa em 
andamento é analisar o papel e forma de uso dos 
canais de transparência nas rotinas de produção 
a checagem de dados. A presente pesquisa é um 
esforço vinc ulado ao projeto “Tribuna Livre: 
plataforma de acesso à informação”, do grupo de 
pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade 
do Centro Universitário Uninter, cuja proposta 
é desenvolver uma solução digital relativo aos 
campos do Jornalismo e Direito. A pesquisa 
aqui apresentada busca observar as rotinas de 
produção das agências Aos Fatos4, Agência Lupa5 
e Fato ou Fake6 com o objetivo de registrar e 
analisar a função da transparência pública para a 
checagem de dados. Como procedimento meto-

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
4  https://www.aosfatos.org/
5 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
6 https://g1.globo.com/fato-ou-fake/
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dológico, recorreremos à análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011) aplicada às matérias nos sites 
das agências publicadas entre 4 e 10 de maio 
de 2020, com o objetivo de identificar links e 
REFERÊNCIAS sobre canais de transparências 
passiva e ativa. Concomitantemente, propõe-se 
ainda uma observação às políticas de checagem 
contidas nos sites, bem como entrevista 
semiestruturada (GIL, 2008) com repórteres e 
editores dos veículos. O objetivo é coletar dados 
e impressões sobre os procedimentos de coletas 
e checagem de informações para completar o 
rol de processos de apuração. A justificativa da 
pesquisa reside na contribuição para desvelar 
os processos de produção das iniciativas de fac-
t-checking, bem como o de destacar a relação 
entre as ferramentas de transparência pública 
e o jornalismo. O tema aborda um segmento 
do jornalismo na qual o objetivo não é apenas 
de informar, mas contextualizar e desmistificar 
as diversas notícias falsas que circulam sobre os 
mais variados temas.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. Análise de 
conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRUNS, Axel. Gatekeeping, gatewatching, 
realimentação em tempo real: novos 
desafios para o jornalismo. Brazilian 
Journalism Research. v. 7, n. II, p. 119-140, 2011.

CGU – Controladoria Geral da União. 
Controladoria Geral da União. Secretaria 
de Prevenção da Corrupção e Informações 
Estratégicas. Manual da Lei de Acesso à 
Informação para Estados e Municípios. 
1ª Edição. Brasília – DF. 2013. Disponível 
em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/
transparencia-publica/brasil transparente/
arquivos/manual_lai_estadosmunicipios.
pdf>. Acesso em: 01 fevereiro de 2020.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

NÓBREGA, Lizete Barbosa; COSTA, Luciana. 
Fact-checking: a reinvenção do jornalismo 
em tempos de fake news. In: XII Encontro 
Nacional de História da Mídia, 2019.

RIBEIRO, Alexsandro et al. Jornalismo de 
dados: conceitos, rotas e estrutura produtiva. 
Curitiba: Editora Intersaberes, 2018.



100

O DISCURSO SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA NOS 

AUDIOVISUAIS DOS PORTAIS G1, UOL E R7

Bruna Lopes1

Lívia de Mello Trindade2

Cláudia Herte de Moraes3

PALAVRAS-CHAVE: Mudança do 
Clima, Enquadramento Discursivo, 
Jornalismo Ambiental.

Este projeto propõe-se a relacionar 
conceitos que dão ênfase aos aspectos da 
produção jornalística, tais como discurso jorna-
lístico, noticiabilidade, angulações, mapeamento 
de fontes e acontecimento jornalístico. Está 
vinculado à pesquisa guarda-chuva “Enqua-
dramentos discursivos em reportagens sobre o 
futuro do planeta” e busca compreender como o 
jornalismo constrói o discurso sobre a mudança 
climática em relação ao futuro do planeta. Neste 
âmbito, analisamos as reportagens audiovisuais 
presentes nos portais G1, UOL e R7 publicadas 
em 2019. Entre os temas que são adjacentes, 
relacionados à mudança climática, tivemos 
reportagens sobre a geração de energia, a crise 
da água, o uso de combustíveis, a questão das 
florestas e a ocorrência de eventos extremos 
(cheias, inundações, deslizamentos), bem 
como as cúpulas e negociações globais. Como 
resultado, foram analisadas 593 reportagens 

1 Graduanda do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa 
Maria campus Frederico Westphalen. Bolsista de Iniciação Científica FIPE 
Jr./UFSM do projeto. E-mail: brubsneva9@gmail.com
2 Graduanda do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa 
Maria campus Frederico Westphalen. Participante do projeto. E-mail: 
liviamellotrindade@gmail.com
3 Doutora em Comunicação e Informação, professora na Universidade 
Federal de Santa Maria campus Frederico Westphalen, coordenadora do 
projeto. E-mail: chmoraes@gmail.com

audiovisuais veiculadas em 2019 nos portais G1, 
UOL e R7. 

A perspectiva teórica-metodológica é 
da Análise do Discurso que se configura como 
estudo da prática simbólica da linguagem, 
discursos observados inscritos no social da 
história coletiva. Essa prática da construção 
discursiva pode ser observada na produção 
de efeitos de sentidos entre interlocutores 
(ORLANDI, 2007). Neste resumo apresenta-
mos o recorte temático “mudança do clima”. 
Foi realizado o seguinte protocolo de pesquisa: 
mapeamento de marcas discursivas a respeito 
das mudanças climáticas; identificação de 
sequências discursivas e formações discursivas; 
identificação de enunciadores do discurso sobre 
o tema; identificação de sentidos pelo enqua-
dramento discursivo; interpretação dos enqua-
dramentos e seus efeitos de sentido. Como 
processo de análise dos textos dos materiais 
audiovisuais, foi transcrita cada matéria, e com 
uso do programa NVIVO – software de pesquisa 
qualitativa -, foi denominado cada sentido, para 
a totalização e análise.

Quadro 1: Sentidos (G1, UOL E R7)

G1 UOL R7

Impacto humano Impacto humano Impacto humano

Impacto social Impacto social Alternativas

Medo/preocupação Impacto econômico

Risco Impacto Ambiental Impacto ambiental

100
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A seguir, faremos considerações sobre os 
sentidos encontrados (Quadro 1): 

No G1, o impacto humano e social é 
acompanhado de dois sentidos que se inter-
relacionam, o medo e o risco. Como impacto 
social, remete-se a situações em que pessoas são 
atingidas em condições de vida, em sua maioria, 
negativamente pela mudança do clima. Situações 
de saúde e perda ou prejuízo de safra foram 
as situações mais recorrentes nas sequências 
discursivas observadas. No sentido medo/
preocupação observa-se fortemente as dúvidas 
dos entrevistados em relação às mudanças 
do clima, pois em sua maioria, as fontes 
trabalhavam com lavoura, sendo diretamente 
impactados pelas mudanças do clima. Quanto ao 
risco, é um sentido que indica possibilidades de 
aumento de efeitos catastróficos decorrentes do 
aquecimento global.

No UOL, os sentidos abrangem os 
principais tipos de impactos da mudança do 
clima, além dos já citados humano, social e 
ambiental, o impacto econômico é empregado 
nas reportagens quando o país ou produtor tem 
a expectativa de ser atingido negativa ou positi-
vamente no âmbito econômico pela mudança do 
clima.

No R7, além dos impactos humano e 
ambiental, a construção discursiva incorpora o 
sentido de alternativas, no qual é caracterizado 
com o intuito de apresentar outras formas de 
lidar com uma situação causada pela mudança 
do clima.

Observando o total das notícias e 
reportagens sobre mudança do clima, visua-
lizamos que o discurso dos audiovisuais no 
ano de 2019 estão mais voltados aos impactos 
sociais e humanos e a perspectiva do risco e do 
medo. Desta forma, indicamos o sentido que 
teve menor aparição foi sobre as alternativas. 
Com isso, o jornalismo dos portais se concentra 

muito mais no problema (e seus efeitos) do que 
na busca de soluções para seu enfrentamento.
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ENQUADRAMENTO NOTICIOSO DO CASO 

NEYMAR E A PERCEPÇÃO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIAL INTELECTUAL

Felipe Collar Berni1

PALAVRAS-CHAVE: Enquadramento; Jornal 
Nacional; Recepção; Pessoa com deficiência.

A análise parte da denúncia de estupro 
pesada contra o jogador Neymar Jr. para analisar 
o enquadramento noticioso realizado pelo Jornal 
Nacional (JN) na cobertura desse caso, no início 
do mês de junho de 2019. A partir das discussões 
da Teoria da Agenda-Setting (MCCOMBS, 2009) 
e dos debates proposto pela noção de Enquadra-
mento Noticioso construiu-se uma observação 
das características e escolhas que o telejornal 
optou para acompanhar o fato. 

Para tal, é prudente ressaltar o contexto 
e algumas opções metodológicas que foram 
necessárias para dar conta da discussão que se 
realizou. O objeto de análise do artigo surgiu a 
partir de uma pesquisa exploratória com pessoas 
com deficiência intelectual (PCD), que teve 
como finalidade a aproximação para com suas 
especificidades de hábitos e consumo jornalísti-
cos. A entrevista com oitos alunos de uma escola 
de Educação Especial buscava a partir de um 
roteiro prévio, encontrar pistas sobre o consumo 
e compreensão por parte das PCD sobre o 
jornalismo: o que é notícia/acontecimento hoje? 
O que é importante de forma pessoal hoje? Quais 
as problemáticas em destaque atualmente? 
Há produtos midiáticos ou jornalísticos ou 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR). E-mail: felipecollar@
gmail.com

personagens midiáticos ou jornalísticos que se 
destacam? Há intermediação no consumo (pais, 
amigos, familiares, professores, outros)? 

A partir dessas indagações, um fato 
atravessou a maioria dos relatos, as denúncias 
que pairavam sobre Neymar Jr. A recorrência de 
REFERÊNCIAS que citava o jogador chamou a 
atenção para debater o agendamento das mídias, 
os framing (ENTMAN, 1993) e a opinião pública 
a partir das especificidades do consumo desses 
sujeitos. Nesse sentido, os Estudos Culturais 
apresentaram-se oportuno para perceber as 
manifestações dos processos comunicacio-
nais. Nele, o protagonismo do sujeito e sua 
capacidade de produzir e reproduzir sentidos 
a partir dos conteúdos consumidos avançam 
na decodificação de mediações, hábitos, ten-
cionamentos, disputas, rupturas que marcam o 
processo social (BONIN, 2018). Existe nesse 
processo uma ruptura da lógica hegemônica na 
comunicação que centralizava seus estudos a 
partir das estruturas dos meios e o determinismo 
tecnológico e textual, isso posto, “é a recepção 
ou a valorização da capacidade dos receptores 
populares em produzir sentidos diferentes 
aos priorizados pela cultura hegemônica que 
desponta como a problemática que vai viabilizar 
esse deslocamento.” (ESCOSTEGUY, 2018, p. 
106). 

O recorte televisivo se deu pelo fato do 
desenvolvimento da leitura ser prejudicado pelas 
PCD, daí a opção por analisar conteúdos audio-
visuais, concentrando de maneira específica 
no JN. Assim, são cinco as edições que foram 
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analisadas: a do dia 1º, um sábado, na sequência 
de segunda à quinta-feira, dia 06 de junho de 
2019, haja vista que o contato com os atores se 
deu na manhã da sexta-feira. 

A partir do contato com pessoas com 
deficiência, podem-se observar característi-
cas do consumo midiático e das apropriações 
de sentidos por esses sujeitos, mesmo que de 
forma particular, tendo ritmos e intensidades 
diferentes quando comparados a outros grupos 
sociais. Fica evidente, também, a capacidade 
da mídia em pautar temas que reverberam nas 
agendas individuais, tornando-se uma janela por 
onde a sociedade entra em contato com uma 
parcela dos acontecimentos (TUCHMAN, 1983). 
Assim, o que se tira desses contatos são pistas de 
entrada para compreender de que maneira se dá 
a apropriação e produção de sentidos mediados 
pelo jornalismo pelas PCD: as mediações sociais 
estão presentes na construção de sentido; o 
jornalismo de proximidade ganha destaque na 
compreensão; os jornais vistos como anunciado-
res de tragédias; as agendas midiáticas adentram 
no contexto das PCD; e o enquadramento dado 
pela mídia é incorporado como verdade. De 
maneira geral, o que se observa é mais um caso 
da agenda midiática e de seus enquadramentos 
sendo percebidos no entendimento do público 
sobre um determinado fato.
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OS LAÇOS PARENTESCOS E A LEI: ANÁLISE 

DO USO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

EM REPORTAGEM DO JORNAL O GLOBO

Arthur Azir Lopes Salles1

Alexsandro Teixeira Ribeiro2

PALAVRAS-CHAVE: Lei de Acesso à Informação; 
Jornalismo investigativo; Direito à informação.

O presente trabalho tem como objetivo 
identificar as mudanças impostas na obtenção 
de dados para matérias jornalísticas a partir da 
implementação da Lei de Acesso à Informação 
(LAI)3. O esforço de análise está envolto aos 
esforços de compreender se há e de que forma 
se consolida o impacto da postura de trans-
parência pública adotada pelo poder público 
brasileiro com o advento da LAI. No Brasil, a 
lei da transparência abrange todas as instâncias 
do poder executivo, legislativo e judiciário, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal. Sob força 
de lei, consolida a cultura da transparência e do 
controle social, na medida em que preconiza 
a transparência passiva – pela qual o poder 
público fornece dados sob questionamento dos 
cidadãos – e transparência ativa – pela qual o 
poder público disponibiliza em sites e espaços de 
comum acesso a informes financeiros e demais 
elementos como gastos públicos (RIBEIRO, 
2018; CGU, 2013). 

Diante deste cenário, resta a proble-
mática: com o princípio de transparência 
pública partindo de entes federais, estaduais e 
1 Centro Universitário Internacional UNINTER, bacharelando em 
jornalismo, arthurazir@hotmail.com
2 Centro Universitário Internacional UNINTER, doutorando em sociologia 
(UFPR) e mestre em jornalismo (UEPG), alexsandro.r@uninter.com
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

municipais, como assegurado pela Constituição 
de 1988, quais rotinas foram impactadas com 
a concretização da LAI junto ao processo de 
apuração de matérias a partir de dados públicos, 
publicados ativamente ou solicitados passiva-
mente pelos canais de transparência? Como 
corpus de análise para observar o uso das LAI e 
dos canais de transparência no jornalismo, nos 
debruçaremos sobre a reportagem “Em 28 anos, 
clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços 
familiares”, publicada pelo jornal O Globo em 
versão digital no dia 4 de agosto de 2019 (PIVA 
et al, 2019). A partir da reportagem, busca-se 
analisar de que forma o amparo legal serviu, em 
âmbito de transparência ativo e passivo, como 
fonte de informação direta pela equipe do jornal 
O Globo. A presente pesquisa em andamento é 
um esforço vinculado ao projeto “Tribuna Livre: 
plataforma de acesso à informação”, do grupo de 
pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade 
do Centro Universitário Internacional Uninter, 
cuja proposta é desenvolver uma solução digital 
relativo aos campos do Jornalismo e Direito.

Tal problematização leva a questionar 
a articulação entre dispositivos legais de 
acesso à informação e jornalismo investiga-
tivo, analisando as formas de apropriação do 
primeiro pelo segundo, incluindo as dificuldades 
enfrentadas na obtenção e tradução do material 
solicitado. Da mesma forma, busca-se observar 
o impacto da referida reportagem como con-
tribuinte na solidificação da “accountability 
democrática no Brasil”, presumida por Angélico 
(2012). O trabalho tem como metodologia 
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de abordagem aos procedimentos investigati-
vos do jornal O Globo a análise da matéria jor-
nalística, tomando como partida ela própria, 
bem como o episódio de podcast “Ao Ponto: O 
caminho para encontrar as relações familiares 
nos gabinetes do clã Bolsonaro” (GLOBO, 
2019), que compreende parte do processo de 
construção da reportagem. Como procedi-
mento metodológico para observar a matéria, 
recorreremos à análise de conteúdo (BARDIN, 
2011) aplicada à reportagem com o objetivo 
de identificar menções referentes à origem 
dos fatos e elementos da matéria, com vistas a 
mapear a relação entre os canais de transparên-
cia e o processo de apuração da matéria. Con-
comitantemente, propõe-se ainda entrevista 
semiestruturada (GIL, 2008) com a principal 
autora do conteúdo e repórter do jornal O Globo, 
Juliana Dal Piva, para nos aprofundarmos sobre 
o processo de apuração e mapear as etapas de 
produção da matéria. 

Espera-se identificar o papel do jornalismo, 
especialmente investigativo e com apoio da Lei de 
Acesso à Informação, como auxiliar no processo 
da transição, ainda em curso, da publicidade de 
dados e atos governamentais virem a público 
como regra, e não exceção. A cultura de trans-
parência possibilita maior intensificação da 
atividade fiscalizatória do jornalismo sobre o 
Estado e suas ações.
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OS QUATRO NÍVEIS DO GATEKEEPING NA 

RECIRCULAÇÃO JORNALÍSTICA NO FACEBOOK 

Rafael Kondlatsch¹
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recirculação jornalística; #elesim; #elenão.

Este resumo apresenta uma parte da 
tese de doutoramento do autor, que defendeu 
a existência e manutenção do gatekeeping na 
difusão de notícias dentro do Facebook. Para o 
arcabouço teórico de base foi utilizada a Teoria 
do Gatekeeping, com todas as suas atualizações, 
desde o estudo inicial de Lewin (1943), passando 
pela aplicação ao jornalismo com White (1950) 
até os textos mais recentes de autores como 
Shoemaker e Vos (2011) entre outros. 

A tese utilizou metodologia qualitativa 
com análise de conteúdo e questionário aberto. 
A análise foi feita sobre o material coletado 
em quatro grupos do Facebook durante 15 
dias consecutivos em período construído no 
segundo turno das eleições presidenciais de 
2018. A análise buscava avaliar também como 
usuários da rede estavam utilizando as notícias 
como ferramentas de convencimento político 
e por isso optou por dois grupos a favor do 
então candidato Jair Bolsonaro (PSL) e dois 
contrários sendo. A favor, compondo o espectro 
#elesim1, foram escolhidos o Grupo da Página 
Jair Bolsonaro Presidente 2018 (GPJBP) e Jair 
Bolsonaro Presidente – direita 2018 (JBP). Já no 
lado #elenão estavam os grupos Mulheres Unidas 
Contra Bolsonaro (MUCB) e Professores Pela 
Democracia (PPD).

1 A ideia das hashtags derivou do movimento #elenão, levantado nas redes 
sociais depois do sequestro do grupo Mulheres Unidas Contra Bolsonaro e 
exposição das suas moderadoras por hackers. 

Os questionários foram aplicados a dois 
editores de jornais diários com presença na 
Internet e sete usuários de redes sociais com 
diferentes graus de escolaridade, renda, idade e 
gênero. 

A discussão foi feita a partir da recirculação 
jornalística na Internet e envolvendo conceitos 
como capital social, reputação nas redes e valo-
res-notícia entre outros.  A partir da pesquisa 
foram encontrados pelo menos quatro níveis 
básicos de gatekeeping, identificados por meio 
da análise de conteúdo e dos questionários. São 
eles: 

1) Nível individual do profissional da 
imprensa: restrito ao processo de construção 
da notícia, desde a sua concepção, compreende 
as decisões de quais temas tratar e de que forma 
tratar, seja na escolha de palavras, termos e que 
entrevistas levar a cabo para contar a história, 
por exemplo, se estendendo por toda a rotina 
produtiva que envolve escolhas dos jornalistas. 
O Mr. Gates entrevistado por White (1950) 
representa uma imagem típica de uma das fases 
desse nível, uma vez que suas decisões pessoais 
baseiam a seleção dos itens noticiosos enviados 
pelas agências ao jornal no qual trabalhava. 

2) Nível organizacional da empresa jor-
nalística: é onde estão inseridas as rotinas do 
veículo, decisões editoriais que definem quais 
temas podem e quais não podem ser tratados no 
seu noticiário. Por exemplo, nas respostas de um 
dos editores entrevistados, este explica que o seu 
veículo dá prioridade aos conteúdos regionais e 
locais, além de determinar uma seleção criteriosa 
do material vindo de agências e assessorias. 
Decidir por impulsionar ou não conteúdo e em 
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que redes cada material deve circular também 
são escolhas de nível da organização jornalísti-
ca. Mas acima destes, o poder de escolher seus 
gatekeepers e ditar as regras que estes devem 
seguir, segundo alguns autores, é o principal 
artifício desse nível de gatekeeping. 

3) Nível de Inteligência Artificial 
(algorítmica): nesse nível operam agentes 
invisíveis que sequer existiam quando as 
principais pesquisas sobre o gatekeeping foram 
desenvolvidas. A Inteligência Artificial das redes 
sociais efetua uma seleção daquilo que será efe-
tivamente exibido nas timelines dos usuários 
dessas redes. E nesse portão a triagem ocorre 
por critérios ainda mais subjetivos, uma vez que 
não há qualquer rotina profissional envolvida, 
mas conceitos criados por máquinas a partir 
de dados coletados na navegação dos usuários 
e que nem sempre refletem objetivamente o 
interesse dessas pessoas. Isso se partirmos do 
ponto que a tecnologia é parte de um processo 
meramente estrutural de seleção, porque, caso 
seja aceita a ideia de que há um interesse velado 
de empresas e pessoas que controlam a rede, os 
critérios passam então a serem demasiadamente 
objetivos e baseados em finalidades comerciais e 
ideológicas, direcionados a silenciar e “esconder” 
alguns conteúdos em detrimento de outros. 

4) Nível do usuário: faz parte de uma série 
de julgamentos em nível idiossincrásico que não 
tem qualquer ligação com rotinas profissionais 
ou de outra natureza que não a pessoal. É um 
processo baseado em diferentes decisões que vão 
desde consumir aquela informação com a qual se 
tem contato, seja por seguir o veículo, seja por 
conta de uma exposição acidental; a de interagir 
com aquele conteúdo dando um pontinho a mais 
de relevância para o algoritmo da rede social; e 
a de compartilhar a notícia, fazendo o conteúdo 
recircular até encontrar amigos, conhecidos e 
toda a gama de contatos que se entrelaçam em 

meio a teia cibernética. Além destes há aqui, 
ainda, um interesse pessoal que interfere nas 
decisões do sujeito que é a busca por reputação 
e popularidade na rede (ganhar curtidas, 
comentários e visibilidade na comunidade). 
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PODCASTS JORNALÍSTICOS: MEMÓRIA, CONVERGÊNCIA 

E TRANSMIDIAÇÃO NO PORTAL G1 PODCASTS

Paulo Eduardo Silva Lins Cajazeira1

José Jullian Gomes de Souza2

PALAVRAS-CHAVE: Podcast; 
Convergência midiática; Aplicativos 
digitais; memória digital; Mobilidade.

RELEVÂNCIA E ORIGINALIDADE 
DO OBJETO DE ESTUDO 

As transformações da atividade jornalísti-
ca acompanham o próprio desenvolvimento da 
sociedade. E não somente na esfera tecnológica, 
mas da sua cultura e hábitos de consumo. Essa 
movimentação pode ser vista ao longo da sua 
história desde o jornalismo impresso até as 
atuais práticas em diálogo com os novos meios de 
comunicação digitais. Neste escopo, a produção 
radiojornalística vem sendo ressignificada e, 
com isso, identifica-se um boom de podcasts em 
consonância com o aumento da mobilidade, dis-
positivos móveis e a audiência.

De tal modo, esta pesquisa compreende 
a reflexão sobre o processo do arquivamento, 
linguagem e memória dos podcasts jornalísti-
cos tendo como análise o portal G1 Podcasts. 
Este objeto apresenta-se no contexto da con-
vergência tecnológica e transmidiação entre TV, 
rádio e internet. O que estabelece uma dinâmica 
e interação entre os veículos de comunicação 
do próprio Grupo Globo e das suas diversas 

1 Universidade Federal do Cariri, Pós-doutor em Ciências da Comunicação 
pela Universidade da Beira Interior (Portugal) e professor do Curso de 
Jornalismo e Mestrado em Biblioteconomia, paulo.cajazeira@ufca.edu.
br.
2 Universidade Federal do Cariri. Mestre em Biblioteconomi  
jullianjose64@gmail.com.

linguagens e possibilidades de narrar um fato 
noticioso. Neste sentido, discorrer sobre esse 
fenômeno é contemplar o atual cenário jornalís-
tico e o ecossistema midiático (SCOLARI, 2015). 
Além, do papel do jornalismo e do jornalista na 
sociedade contemporânea.   

QUADRO TEÓRICO 

Na compreensão do objeto de análise, 
visualizam-se produtos híbridos fragmentos 
em notícias geradas, anteriormente, por 
outros meios do mesmo grupo empresarial de 
comunicação. Estes perpassam pelos estudos do 
fenômeno transmídia na perspectiva de Jenkins 
(2009) e Ecologia das Mídias sobre a reapropria-
ção dos velhos meios pelos novos, na construção 
de uma nova linguagem (ESCOLARI, 2015). 
O que acarreta na reconfiguração da produção 
radiojornalística na internet, por exemplo. 

Em relação a memória, particularmente 
a digital, as contribuições de Palacios (2010; 
2014) permitem um aprofundamento no campo 
jornalístico, sobre a produção de memória e 
o estoque informacional. Uma vez que está 
interligada com o armazenamento do podcast 
no ambiente online. Assim, a potencialidade do 
armazenamento digital perpassa a constituição 
de memória auxiliares (DODEBEI; GOUVEIA, 
2008) enquanto possibilidade de armazenamen-
to externo.

MÉTODOS USADOS

Os procedimento metodológicos são carac-
terizados pela abordagem quanti-qualitativa 
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(MINAYO; SANCHES, 1993), compreendendo 
a realidade multifacetada em torno dos arquivos 
em áudio jornalísticos. A pesquisa foi iniciada 
com um levantamento bibliográfico acerca dos 
temas envolvidos e o uso da pesquisa explora-
tória (GIL, 2008). A investigação perpassa uma 
observação do acervo em áudio do portal G1 
Podcasts, contando com 13 programa, e identi-
ficando o processo de arquivamento, convergên-
cia e transmidiação entre os veículos da empresa 
no período de janeiro de 2019 a maio de 2020.   

A investigação também se caracteriza 
como descritiva, realizando uma observação de 
forma satisfatória sobre as diversas dimensões 
do objeto de estudo. Para Richardson (2011), a 
pesquisa de natureza descritiva tem como seu 
objetivo a descrição sistemática de determinado 
fenômeno ou área do saber, a qual se deseja 
investigar, de modo objetivo e detalhado.

RESULTADOS ESPERADOS 

Com a aposta na produção de podcasts 
jornalísticos, percebe-se que a integração das 
mídias, assuntos e temáticas estão convergindo 
nesse ecossistema midiático. A televisão e a 
internet estão interagindo para a construção 
de novos formatos oriundos de produtos e 
processos já existentes. Porém, adaptados com a 
realidade da sociedade informacional contempo-
rânea, móvel e que transita entre a programação 
da TV e os seus desdobramentos nas plataformas 
digitais.

As temáticas passam a ser mais aprofun-
dadas na passagem de um veículo para o outro, 
pois apenas um tema é tratado por edição, em 
decorrência do seu tempo, da mobilidade e dos 
novos modos de consumo. É possível visualizar 
também que há um crescente aumento na 
produção de podcasts jornalísticos do Grupo 
Globo, fato que pode estar relacionado a popula-

rização do formato e a aceitação do público, que 
passa a ter mais uma fonte de informação sonora 
e digital. O podcast é caracterizado por uma 
produção jornalística de fácil consumo através 
de aplicativos digitais e dispositivos móveis e 
armazenado sob a lógica dos ambientes digitais 
de informação.   
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PODCAST INCLUSÃO POP:  EXPERIÊNCIA 

EMPREENDEDORA DE PESQUISA, ENSINO 

E PRÁTICA EM JORNALISMO
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Josias de Oliveira Silva Junior2

Karine Moura Vieira3

PALAVRAS-CHAVE: Podcast; LGBTQ+; 
Jornalismo; Empreendedorismo; Ensino.

INTRODUÇÃO

A edição de 2020 do Journalism, Media, 
and Technology Trends and Predictions4, 
realizada pelo Instituto Reuters para o Estudo 
do Jornalismo mostrou que 53% dos 230 CEOs, 
editores e líderes digitais entrevistados em de 
32 países apostam no podcast. O formato é uma 
tendência para a para a conexão com usuários 
que buscam conteúdo jornalístico de qualidade 
e em profundidade. Observando o potencial 
do formato para o jornalismo, que nasce o 
podcast Inclusão Pop, projeto de pesquisa de 
Iniciação Científica, desenvolvido no âmbito 
do projeto de pesquisa Inovação e Empreen-
dedorismo nos cursos de Jornalismo – Brasil e 
Portugal (Uninter)5. A partir de metodologias 

1 Acadêmica do curso de Bacharelado em Jornalismo pelo Centro 
Universitário Internacional (UNINTER). E-mail: rafaellesbatista@gmail.
com 
2 Acadêmico do curso de Bacharelado em Jornalismo pelo Centro 
Universitário Internacional (UNINTER).E-mail: josiascold@gmail.com 
3 Professora do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Internacional 
(UNINTER). E-mail: karinemourav@gmail.com
4 http://www.digitalnewsreport.org/publications/2020/journalism-
media-and-technology-trends-and-predictions-2020#1-key-trends-and-
predictions-for-2020
5 O projeto de pesquisa estuda a formação jornalística nas universidades 
a partir da análise das matrizes curriculares dos cursos de jornalismo e 
desenvolve estudos para viabilização de novos projetos jornalístico pelos 
alunos integrantes, como potenciais empreendimentos, buscando a partir 
desses experiências desenvolver e propor práticas de ensino d a inovação 

ativas, a proposta é permitir que o estudante 
atue diretamente sobre uma problematiza-
ção associada à realidade social e profissional 
(RAVAZZOLO, VIEIRA, 2018). Como explica 
Berbel (2011), a utilização de uma metodologia 
ativa favorece o engajamento e a motivação e 
desperta a curiosidade, “à medida que os alunos 
se inserem na teorização e trazem elementos 
novos” (p. 28). Assim, o projeto de pesquisa 
também propõe um ambiente para a criação de 
novos produtos jornalísticos pelos jovens pes-
quisadores. O podcast que tem a proposta de 
promover o debate sobre a representatividade 
LGBTQ+6, nas culturas Pop e Geek. 

O podcasting vem sendo objeto de vários 
estudos em duas vertentes, como explica Kischi-
nhevsky (2018): uma que considera o processo 
não-radiofônico (MEDEIROS, 2005, 2006 e 2007; 
PRATA, 2010) e outra, “menos  restritiva  do  
que seria  o  radiofônico, abarcando web  rádios, 
podcasting e também  os  chamados  serviços  
de  rádio  social, entre  outras  modalidades  
de  radiodifusão sonora” (Ferraretto e Kischi-
nhevsky, 2010; Kischinhevsky, 2012 e 2017). 
Segundo o levantamento realizado em 2018 pela 
Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), 
em parceria com a rádio CBN, a PodPesquisa7 
traça o perfil dos diversos formatos de podcast 
e sua audiência. De acordo com o mapeamento, 
com mais de 22 mil respostas, os três assuntos 
no topo de mais consumidos pelos ouvintes 
e o empreendedorismo em jornalismo. 
6 Sigla representativa de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais 
e pessoas queers (que não se encaixam nas siglas anteriores, mas que se 
enquadram como pessoas não-heterossexuais).
7 https://abpod.com.br/podpesquisa/
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são: humor e comédia, cinema, séries e TV e 
cultura pop. Os resultados da pesquisa, como 
engajamentos dos ouvintes e os assuntos mais 
consumidos, contribuíram para a escolha do 
podcast como formato para o desenvolvimento 
do Inclusão Pop como produto jornalístico. O 
projeto foi desenvolvido no segundo semestre 
de 2019, e tem quatro episódios até o momento: 
1) Inclusão do Gay no Audiovisual; 2) Hipersse-
xualização da Mulher; 3) 50 Anos de Stonewall; 
4)  Pinky Money1. Produzidos e apresentados 
pelos estudantes Josias de Oliveira e Rafaelle 
Batista, os programas foram gravados no estúdio 
da Rádio Uninter e distribuídos na plataforma 
da rádio, além do Spotify e Soundcloud e com 
perfil no Instagram e no Twitter. Segundo dados 
do Spotify, o podcast contou com 170 streams 
(número de pessoas que escutaram 60 segundos 
ou mais de qualquer episódio no catálogo). 
Sendo 164 no Brasil, três no Chile, dois no 
México e um na Nova Zelândia2.  

O projeto Inclusão Pop vem desenvolven-
do conteúdo jornalístico em outras plataformas, 
como Instagram, além da pesquisa para a 
modelagem como proposta de negócio em 
jornalismo. A partir desta experiência é possível 
pensar novas práticas de ensino do jornalismo 
em novas bases, como já recomendam, desde 
2013, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Jornalismo, com o propósito de 
desenvolver novas competências. A experiência 
de aliar a pesquisa, ensino e a prática por meio 
do podcast possibilita discussões e interrogações 
sobre a formação e a identidade do jornalista em 
um contexto para além das tradicionais redações 

2 Episódio 1: A Inclusão do Gay no Audiovisual - como convidado teve o 
professor Patrick Diener, doutorando em Cinema e Audiovisual.Episódio 
2: Hiperssexualização da Mulher – a professora Máira Nunes, doutora 
em Comunicação e Linguagens foi a convidada. Episódio 3: 50 Anos de 
Stonewall – a entrevistada foi a professora universitária Regina Reinert, 
com Mestre em Ciências Sociais. Episódio 4: Pink Money – As professoras 
Ana Heck, publicitária e doutoranda em Comunicação e Linguagem, e 
Márcia Boroski, jornalista, fotógrafa e doutoranda em Comunicação e 
Linguagem foram as convidadas.
2 Levantamento de 23 de junho de 2020.

e as possibilidades do jornalismo em outros 
ambientes de produção. (MOURA et al., 2015). 
Desta forma, a pesquisa propõe uma reflexão 
sobre o papel do jornalismo e do jornalista, que 
vem se mostrando central na pesquisa sobre os 
novos negócios (RAVAZZOLO, VIEIRA, 2018). 

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
PODCASTERS. PodPesquisa. 2018. 
Disponível em: https://abpod.com.br/
podpesquisa/. Acesso em: Maio de 2020.

BERBEL, Neusi A.N. As metodologias ativas 
e a promoção da autonomia de estudantes. 
Semina: Ciências Sociais e Humanas, 
Londrina, v. 32, n.1, p. 25-40, jan/jun. 2011.

KISCHINHEVSKY, M.(2018): Rádio em 
episódios, via internet: aproximações entre 
o podcasting e o conceito de jornalismo 
narrativo. En Revista de la Asociación Española 
de Investigación de la Comunicación, vol. 5, 
número 10, pp. 74-81. Disponível em: http://
www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/
view/148/153 . Acesso em: Maio de 2020.

MOURA, Dione O., PEREIRA, Fábio H.; 
ADGHIRNI, Zélia L. (Org.). RUELLAN, 
Denis; LE CAM, Florence (colab.). 
Mudanças e permanências do 
jornalismo. Florianópolis: Insular, 2015. 



113

NEWMAN, Nic. Journalism, Media, and 
Technology Trends and Predictions 2020. 
Reuters Institute for Study of Journalism. 
Disponível em: http://www.digitalnewsreport.
org/publications/2020/journalism-media-
and-technology-trends-and-predictions-
2020#1-key-trends-and-predictions-
for-2020 . Acesso em: Maio de 2020.

RAVAZZOLO, Ângela. VIEIRA, Karine M. 
Novos Negócios em Jornalismo: Propostas 
empreendedoras em sala de aula. In: 
VASSALLO DE LOPES ... [et al.] (Org.). XV 
Congresso IBERCOM 2017: Comunicação, 
diversidade e tolerância [recurso eletrônico]. 
São Paulo: ECA-USP ; Lisboa: FCH-UCP, 2018. 



114

PÓS-VERDADE NO DISCURSO NEOPENTECOSTAL: A 

BUSCA PELA CONVERSÃO DE FIÉIS EM ELEITORES

Marcela Barba Santos1

PALAVRAS-CHAVE: Pós-verdade; 
Fake News; Eleições presidenciais; 
Neopentecostalismo; Pastor Silas Malafaia.

A pós-verdade, palavra eleita do ano 2016 
pelo Dicionário Oxford (GUARESCHI, 2018, 
p. 21), mostra-se cada vez mais presente na 
realidade cotidiana. A multiplicidade de notícias 
falsas que permeiam a sociedade, segundo 
Quadros (2018, p. 209),  são exploradas por 
figuras “que as veem como oportunidades 
imperdíveis para fazer valer sua posição de 
liderança, tais como: governos, empresas e 
indivíduos, que tentam a todo  custo enganar 
a população, distorcer verdades públicas” são 
aqueles que em posição de destaque buscam 
influenciar as decisões da população, negligen-
ciam o acesso à informação de qualidade visando 
o interesse próprio.

Seguindo a tendência internacional, a 
exemplo da campanha de Donald Trump para a 
presidência dos Estados Unidos e a propaganda 
que levou à vitória do ‘Brexit’ no Reino Unido 
(BUCCI, 2018, p. 21–22), a flexibilidade da 
verdade foi um recurso amplamente utilizado 
nas campanhas presidenciais de 2018 no 
Brasil. Alcançando, inclusive, seus apoiadores. 
Neste contexto, torna-se relevante pontuar 
os religiosos, especialmente os pentecostais 
- surgidos no início do século XX e divididos 
em três grupos: 1) o clássico, caracterizado 
pelo anticatolicismo, profundo sectarismo e 
1 Universidade Federal do Paraná, Mestranda em Comunicação,  
barba.mbs@gmail.com.

ascetismo; 2) sem uma nomenclatura unânime, 
tem entre suas particularidades o início do 
evangelismo de cura divina, assim como intenso 
uso de rádio e pregações itinerantes; 3) o neo-
pentecostal, destacado por “enfatizar a guerra 
espiritual contra o Diabo e seus representantes 
na terra, por pregar a Teologia da Prosperida-
de (MARIANO, 2008, p. 124). Sendo o menos 
sectário e ascético de todos, assim como o que 
mais cresce e ocupa melhor espaço na televisão.

Tradicionalmente, a Assembleia de Deus é 
integrante do primeiro grupo, o clássico. Todavia, 
o ministério Vitória em Cristo não conserva o 
asceticismo e sectarismo característico deles. 
Deste modo,  conforme aponta  Larissa Cesar 
(2019, p. 70) “a instituição apresenta caracterís-
ticas de pertença ao movimento neopentecostal, 
especialmente, na liderança de Malafaia”, que 
ocorre desde 2010.

Com base no cenário exposto, o presente 
estudo busca analisar o uso de notícias, que 
se enquadram na definição de pós-verdade, no 
discurso de Silas Malafaia, durante o período 
eleitoral de 2018. A escolha pelo pastor ocorre 
em vista de sua alta popularidade como líder 
neopentecostal e devido ao sucesso de seu 
canal do YouTube , com mais de um milhão de 
inscritos. Para a concretude desta pesquisa, 
foram selecionados três vídeos publicados em 
seu canal do YouTube. A escolha de uma mídia 
social para esta análise ocorre porque, conforme 
afirmam Tandoc Jr., Lim e Ling (2017), os meios 
digitais garantem maior legitimidade às notícias 
falsas, uma vez que as pessoas normalmente as 
recebem a partir de alguém que confiam, nesse 
caso, a figura de uma liderança religiosa. Os 
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conteúdos selecionados versam sobre eleições e 
se enquadram em intervalos distintos do período 
eleitoral: início da campanha e próximos aos 
dois turnos da eleição presidencial. 

Os vídeos analisados expõem frequentes 
críticas aos candidatos de oposição, tendo como 
principal argumento a corrupção e o chamado 
“kit gay”. Ao falar sobre corrupção, o pastor se 
apega a posições amplamente difundidas pela 
mídia, fato que pode colaborar para uma possível 
aceitação de suas mensagens. Aliado a isso, outro 
fator que pode beneficiá-lo é a sua presumível 
legitimidade clerical. Malafaia aproveita estes 
dois contextos, pautas midiáticas e fundamentos 
religiosos, ao apresentar fatos exagerados ou 
falsos. A pesquisa indica a ocorrência do uso de 
fake news por Malafaia como um recurso, aliado 
aos princípios cristãos pregados, que ambiciona 
legitimar sua preferência política: desqualifi-
ca-se o candidato da oposição para fortalecer o 
candidato de sua preferência.
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O desafio de levar informações jornalísti-
cas ao meio rural perpassa a reflexão sobre como 
os produtores rurais estão inseridos em um 
contexto de complexa transformação social e da 
rápida inserção de novas tecnologias no campo. 
Na década de 1970, como suporte informacional 
para auxiliar a Revolução Verde2,  a comunicação 
assumiu papel fundamental no repasse de 
informações aos agricultores e pecuaristas.

Com o objetivo de investigar as formas 
de comunicação direcionadas aos produtores 
rurais, o presente artigo se propõe a refletir 
sobre estratégias3 passíveis para alcançar esse 
público. O propósito não é apontar um método 
para se comunicar com esse grupo, mas indicar 
os caminhos para que a comunicação seja eficaz 
junto ao público-alvo, a ponto de ter um alcance 
multidisciplinar, atendendo à realidade contem-
porânea do meio rural.

É importante observar que os produtores 
rurais compõem um público peculiar, com carac-
terísticas próprias, muitas vezes sujeito a uma 
forma de comunicação múltipla. Assim, a forma 

1 Mestrando em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do 
Paraná (UTP), Brasil. Coordenador do Departamento de Comunicação 
da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-PR). Jornalista especializado em 
Agronegócio. E-mail: cguimaraesfilho@hotmail.com
2  A Revolução Verde permitiu um crescimento estrondoso das atividades 
rurais, tanto agrícolas como pecuárias, em território brasileiro.
3 As estratégias são usadas por quem detém o poder, enquanto as táticas 
são usadas por quem não tem poder para aplicar processos que permitem 
o acesso.

de se comunicar com os produtores rurais precisa 
considerar o conceito de Agamben (2009), que 
propõe que pessoas no mesmo espaço e tempo 
não são obrigatoriamente contemporâneas. 
Ou seja, envolvidos com uma mesma atividade 
produtiva, em regiões próximas e com acesso 
semelhante a meios de comunicação, não neces-
sariamente experimentam a mesma realidade 
e/ou têm os mesmos hábitos, devido, entre os 
fatores, à diferença geracional, marcada pela 
diversidade etária.

Sendo assim, para atingir diversos nichos 
dentro do mesmo público-alvo, são necessárias 
estratégias específicas. Neste artigo, a análise 
é a revista Boletim Informativo, carro-chefe da 
comunicação da Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), que completa 35 anos 
de veiculação ininterrupta no ano de 2020. No 
entanto, outros formatos estão sendo adotados 
nos últimos anos para levar informações aos 
produtores rurais do Paraná, diversificando 
os suportes de distribuição de forma a chegar 
ao maior número possível de agricultores e 
pecuaristas. 

A revista exerce papel central na estratégia 
da área de comunicação da FAEP. Com perio-
dicidade semanal, o Boletim Informativo se 
mantém relevante não apenas pelo hábito de 
leitura do público-alvo, que se acostumou com 
esse formato, mas também por causa do aspecto 
de hierarquização de informação (SÁ e SOUTO, 
2015), característico de jornais e revistas. 

Ainda, a última década trouxe à luz a 
necessidade de uma remodelação na forma de 
distribuir o veículo de comunicação da FAEP, 
para ampliar o campo de atuação. Além da 
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versão impressa, desde o ano de 2010, a revista 
Boletim Informativo assumiu também uma 
versão digital, disponibilizada no site da FAEP e 
distribuída nas redes sociais da entidade.

Ainda, desde 2016, a versão impressa 
passou a ser distribuída por e-mail e por meio da 
rede social WhatsApp, que permite o envio do 
arquivo, em PDF, da versão integral da revista. 
Não se trata de mera oposição à versão impressa, 
mas da necessidade de se adaptar à realidade 
imposta pelo avanço das redes sociais, do 
mundo cibernético entre os produtores rurais. 
Afinal, no que diz respeito à reprodutibilidade da 
revista Boletim Informativo, da FAEP, por meios 
virtuais, “... na medida em que ela multiplica 
a reprodução, substitui a existência única da 
obra por uma existência serial. E, na medida em 
que essa técnica permite à reprodução vir ao 
encontro do expectador, em toda as situações, 
ela atualiza o objetivo produzido” (BENJAMIN, 
1989, p. 168).

A percepção do autor sobre a distribuição 
de conteúdo jornalísticos em diferentes meios é 
de que as versões impressa e digital se mostram 
necessárias, de forma complementar, para 
atender o público visado pela FAEP.
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Além dos riscos relativos à segurança 
sanitária, a pandemia da COVID-19 revelou 
inúmeros riscos relativos à segurança da 
informação. Uma vez que o distanciamento 
social foi decretado, houve uma intensificação do 
uso de tecnologias da informação e comunicação 
para suprir demandas que perpassam o entrete-
nimento, a comunicação, o trabalho, a aquisição 
de bens e serviços e a resolução de questões 
financeiras e obrigações civis.

Acompanhando esta tendência e, prova-
velmente, se valendo do atual estado de alarme 
que se encontra a sociedade, não apenas pela 
pandemia, mas também pela instabilidade 
política brasileira, os golpistas e criminosos 
digitais têm atualizado e intensificando as 
suas atividades. Várias empresas de segurança 
vêm indicando o surgimento de novos golpes e 
ameaças digitais no contexto da COVID-19 no 
Brasil e no mundo (APURA, 2020; BIONI et al, 
2020; CHECK POINT, 2020; CIS, 2020; ESKIVE, 
THE HACK, 2020; FENABRAM, 2020; INFOR-
CHANNEL, 2020; MODESTO, EHRHARDT 
JUNIOR, 2020; RNP, 2020). A imprensa também 
vem buscando alertar as pessoas sobre os perigos 
denunciados por inúmeras vítimas por todo o 
país (FANTÁSTICO, 2020; FSP, 2020).

1 Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade 
Federal da Bahia – UFBA, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Gênero, 
Tecnologias Digitais e Cultura da UFBA. E-mail: contato@monicapaz.net

Diante desde contexto de ameaças digitais 
e aliando as áreas de segurança da informação 
e comunicação organizacional, este trabalho 
tem como objetivo apresentar alguns casos 
relativos aos golpes digitais detectados no 
Brasil e contextualizados na pandemia. Dessa 
forma, o estudo aponta para a importância das 
empresas buscarem por informar, conscientizar 
e preservar a integridade de seus clientes e cola-
boradores, bem como as suas relações com os 
mesmos. Sendo assim, o trabalho se justifica por 
visar lançar luz sobre os riscos digitais e sobre 
estratégias técnicas e comunicacionais diante 
deste novo cenário da cultura digital.

Com caráter exploratório (GIL, 1991), 
o presente trabalho é a parte inicial de uma 
pesquisa em andamento sobre os golpes digitais 
durante a pandemia e que tem como fontes: i) 
comunicações recebidas por consumidores; 
ii) relatórios de empresas de segurança; e iii) 
entrevistas a especialistas que respondem sobre 
tais golpes, seus impactos na vida dos cidadãos 
e dos consumidores, bem como pensam como 
será o futuro online nesse sentido. Contudo, 
abordaremos, por hora, apenas as duas primeiras 
fontes mencionadas.

Segundo os relatórios de empresas de 
segurança da informação, os golpes que mais 
estão afetando o dia a dia brasileiro são os 
relacionados à engenharia social, ou seja, a 
manipulação de pessoas para que elas, uma vez 
enganadas, forneçam informações sensíveis 
ou executem ações de interesse do golpista 
(MANN, 2018; HINTZBERGEN et al, 2018). 
Tais golpes são decorrentes de ameaças digitais 
que se concentram em explorar as vulnerabi-
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lidades humanas, em busca de coleta de dados 
(phishing, smishing), pagamentos indevidos, 
instalação de softwares maliciosos e outros 
golpes. Assim podemos citar o golpes do falso 
motoboy, do auxílio emergencial, do do boleto 
falso, do e-commerce fraudulento, dentre outros.

Até o momento, a prática vem demonstran-
do que o mais acertado é apostar na construção 
de uma relação de confiança entre empresas e 
clientes, trabalhando na comunicação clara e 
na conscientização, além de trazer conteúdos 
relevantes para as pessoas diante do período de 
crise vivenciado. A comunicação interna também 
é outra importante prática, principalmente, 
diante das novas demandas por homeworking. 
Os esforços em conscientização e treinamen-
tos em segurança da informação são de suma 
importância para as boas práticas, visto que uma 
boa política de segurança da informação deve 
ser alicerçada nas pessoas, nos processos e na 
tecnologia, conjuntamente.
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O ingresso do Brasil na lista de países 
sensíveis ao direito à informação marca a 
quebra de um paradigma que vinha sendo esta-
belecido quando o assunto era fornecer dados à 
população, qual seja, a de negar os dados. Antes, 
o pedido deveria convencer o poder público a 
ceder à solicitação. Agora, com a Lei de Acesso à 
Informação (LAI)8, o novo paradigma instalado 
no poder público é o acesso aos dados. Com 
isso, negar a informação passa a ser a exceção 
à regra. À luz da LAI, a nova postura trás trans-
parência à máquina pública, na medida em que 
os “dados públicos digitais, na perspectiva de 
um horizonte normativo democrático, poten-
cialmente amplificam o conhecimento social 
1 Uninter, doutorando em sociologia (UFPR) e mestre em jornalismo 
(UEPG), Alexsandro.r@uninter.com
2  Uninter, Pós-doutor em Jornalismo (UEPG) e doutor em sociologia 
(Unesp), guilherme.ca@uninter.com
3 Uninter, Doutorando e mestre em Comunicação (UTP/PR),  
alexandre.s@uninter.com
4 Uninter, Doutor em Sociologia (UFPR), doacir.r@uninter.com
5 Uninter. Mestre em Educação (UFPR), claudio.o@uninter.com
6 Uninter, estudante de Bacharelado em Jornalismo,  
anaolive437@hotmail.com
7 Uninter, estudante de Bacharelado em Jornalismo,  
arthurazir@hotmail.com
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.html

sobre o Estado” (BRENOL, 2019, p.3). Um dos 
braços da LAI é a transparência passiva, pela 
qual o governo deve responder aos cidadãos, 
que “podem solicitar informações à Admi-
nistração Pública” (RIBEIRO, 2018; CGU, 
2013). Contudo, a legislação da transparên-
cia apresenta uma série de pontos que podem 
evitar o acesso aos dados, como por exemplo o 
constrangimento decorrente da necessidade de 
identificação. Como destaca a literatura, “não 
é só o medo de retaliação que é posto em jogo 
quando da vedação do anonimato […] deixar 
o cidadão desprotegido também gera atritos 
legais em relação a dois pontos: a inviabilização 
da solicitação e a proteção de dados pessoais” 
(RODRIGUES & MICHENER, 2018, p.312). É 
neste espaço que surge o projeto “Tribuna Livre: 
plataforma de acesso à informação”. O objetivo 
da pesquisa aplicada, que se iniciou em abril de 
2020, é analisar as implicações da transparência 
na comunicação e no direito, e propor soluções 
para que o cidadão possa acessar informação e 
garantir o sigilo da sua identidade. Desta feita, 
a problemática que norteia a pesquisa é de que 
forma atuar na geração de solução tecnológica 
que permita o anonimato no requerimento 
via LAI e construir um repositório de dados 
públicos? O objetivo geral é propor uma solução 
tecnológica de acesso aos dados e de conteúdo 
jornalístico. O percurso metodológico optado 
é o da pesquisa aplicada, que “depende de suas 
descobertas e se enriquece com o seu desenvol-
vimento” (GIL, 2008, p.27), e que tem como 
característica fundamental a importância e 
interesse na consequência prática do conhe-
cimento. Mesmo que não tenha foco na teoria, 
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há de se destacar que a pesquisa aplicada, na 
medida em que se concentra nos problemas 
práticos podem apontar elementos e esclareci-
mentos sobre princípios científicos (FLEURY, 
2017, p.11). Reforça-se ainda que a pesquisa 
aplicada requer um rigor na definição do 
problema e na relevância e no impacto. Iniciado 
o projeto, após leitura e debate sobre literatura 
do campo da comunicação e do direito sobre o 
impacto da LAI para a transparência e sobretudo 
para o jornalismo, definiu-se pela definição 
de um recorte inicial de corpus para observar 
as ferramentas de transparência passiva, e 
sobretudo com o objetivo de lançar luz sobre 
as principais demandas sociais acerca do poder 
público no que diz respeito à informação. Os 
resultados prévios deste debate são critérios 
para o recorte inicial e a aplicação de questioná-
rio sobre a estrutura da transparência. Dentre os 
pontos de recorte dos municípios foco da análise 
inicial está o volume populacional, o IDH, a 
distância geográfica e o pertencimento ou não de 
mesma região metropolitana. Foram elencados 
89 municípios, dentre as capitais, o Distrito 
Federal e cidades de pequeno, médio e grande 
porte. Os resultados parciais dizem respeito à 
aplicação de um questionário de coleta de dados 
sobre a existência ou não de legislação municipal 
específica de transparência, se existem canais 
virtuais de transparência passiva nas prefeituras 
e quais as características dos dados solicitados 
ou da existência ou não de cobrança de login 
e senha para pedir informação. Os resultados 
ajudam a direcionar as análises do formato da 
tecnologia a ser empregada no processo de auto-
matização dos pedidos de informação. 
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Este trabalho tem o objetivo de 
compreender de quais formas o prêmio World 
Press Photo (WPP) é tomado como objeto de 
pesquisa na Comunicação. Para tanto, temos 
como percurso metodológico a pesquisa 
documental (GIL, 2002) seguida de análise 
descritiva dos trabalhos. A construção do 
corpus foi feita a partir de dissertações e teses 
produzidas nos Programas de Pós-graduação em 
Comunicação filiados à Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Comunicação 
(Compós). A coleta buscou trabalhos de 2000 
a 2020, das 52 instituições, que abordassem 
a fotografia como tema principal ou que a 
tomassem como objeto empírico; resultou-se 
em 282 documentos, sendo 224 dissertações e 
58 teses de 33 instituições.

Identificamos cinco trabalhos que 
mencionavam o termo World Press Photo no 
título, resumo ou palavras-chave, dos quais 3 são 
dissertações: (i) Percepção e impacto no foto-
jornalismo. Fotografia e comunicação, Bruna 
Alves de Queiroga, 2012; (ii) Imagens entre a 
fotografia e o jornalismo: uma leitura simbólica 
do fotojornalismo premiado, Anelise Angeli De 

1  Universidade Tuiuti do Paraná, Doutorando em Comunicação e 
Linguagens (UTP), Mestre em Tecnologia (UTFPR), fernando.souza2@
utp.br
2 UNINTER/UTP (CAPES/PROSUP), Doutoranda Comunicação e 
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Carli, 2015; (iii) World press photo of the year: a 
reconfiguração estética do fotojornalismo con-
temporâneo, Roberta Cristiane de Oliveira, 
2019; e 2 são Teses: (iv) Corpo Sofredor: 
Figuração e Experiência no Fotojornalismo, 
Angie Gomes Biondi, 2013; e (v) Fotojornalis-
mo disruptivo: espaços de disputa, processos de 
ruptura e a representação visual dos aconteci-
mentos no World Press Photo, Juliana Andrade 
Leitão, 2016.

As três dissertações lançam o olhar sobre 
a categoria principal da premiação (World Press 
Photo of the Year) a fim de discutir elementos 
distintos tais como a experiência do espectador 
pelo viés fenomenológico, (QUEIROGA, 2015); 
a reflexão sobre a produção narrativa e simbólica 
do fotojornalismo no Século XXI (DE CARLI, 
2015); e o abrandamento da estética do choque 
em prol da fotografia-expressão (OLIVEIRA, 
2019). 

As teses, por sua vez, não se fixam em uma 
categoria específica. Leitão (2016) parte dos 
regimes de imagem de Jacques Rancière, para 
apontar que o prêmio coroa com mais frequência 
imagens que rememoram os cânones do foto-
jornalismo; algumas fogem ao padrão, o que a 
autora denomina de fotojornalismo disruptivo. 
Biondi (2012) analisa a complexa figuração do 
corpo sofredor no fotojornalismo premiado a 
fim de compreender os “arranjos pertinentes às 
articulações estético-políticas com que operam 
na visibilidade midiática fazendo do corpo um 
lugar proponente de afetos, mas também de 
disputa pela verdade” (p. 6).

Ainda que pequena, a produção acadêmica 
que toma o World Press Photo como objeto tem 
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demonstrado a possibilidade do desenvolvimen-
to de distintos caminhos teóricos e epistemo-
lógicos que permitem ao acervo da instituição 
servir de base para reflexões no campo da 
Comunicação.
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Nos primeiros anos convivendo com o 
aparelho televisivo o consumidor esteve restrito 
a programações rígidas e pré-definidas. A partir 
da década de 1980, com surgimento do videocas-
sete e controle remoto, o consumidor conquista 
maior grau de autonomia. Na expansão da TV 
por assinatura, a partir dos anos 1993, o usuário 
se mostra disposto a pagar por uma flexibilida-
de no consumo. A expansão no uso da internet 
em território brasileiro, já no século XXI, faz 
com que a televisão passe a competir com 
conteúdos audiovisuais em diferentes formatos 
e plataformas (FERRARETTO; MORGADO, 
2019, p.04-13). Uma das possibilidades atuais no 
consumo de conteúdo audiovisual é o streaming. 

Netflix, maior empresa do ramo, registra 
183 milhões de assinaturas em todo o mundo3. A 
plataforma reúne séries, filmes e documentários 
para públicos diversos, podendo ser acessados de 
qualquer aparelho, em qualquer momento, desde 
que exista conexão com a internet. A empresa 
também disponibiliza conteúdos para download 
que podem ser hospedados em uma nuvem do 
aplicativo (SCHIONTEK; COHENE; BUIATTI, 
2017, p.10). Existem outras plataformas no 

1 Universidade Estadual de Ponta Grossa, graduanda em bacharelado em 
Jornalismo. Email: valengadaniela@gmail.com
2 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Doutora em Ciências da 
Comunicação. Email grazielabianchi@yahoo.com.br
3 Sobre a Netflix. Disponível em: <https://media.netflix.com/pt_br/about-
netflix>. Acesso em 20 jun. 2020

mesmo estilo (Amazon Prime e DAZN, que 
possui conteúdos esportivos). Canais pagos de 
TV também criaram seus próprios serviços de 
streaming (HBO Go, Telecine Play).

Jenkins (2009, p.30) explica que 
atualmente o consumidor migra constantemente 
entre múltiplas plataformas atrás das experiên-
cias que deseja, no fenômeno chamado de Con-
vergência. Recentemente, o jornalismo passou a 
tentar acompanhar tais transformações. Tárcia 
(2016, p. 22) expõe que o jornalismo ainda tem 
dificuldade em se adaptar à realidade multimídia 
e convergente, uma vez que ainda está enraizado 
em processos de produção tradicionais. 

Este trabalho em desenvolvimento busca 
entender como as principais emissoras da rede 
de TV aberta brasileiras (Rede Globo, RecordTV, 
Rede Bandeirantes e SBT) estão adaptando 
suas produções jornalísticas para a realidade 
convergente e multimídia.

Rede Globo e RecordTV possuem serviços 
de streaming pagos, Globo Play e Play Plus res-
pectivamente. SBT mantém um serviço gratuito, 
SBT Vídeos, e Rede Bandeirantes possui aplicativo 
disponível para os serviços Android, iOS e Win-
dowsPhone. 

A pesquisa irá se desenvolver a partir da 
análise dessas plataformas. Com os resultados 
e análise obtidos, a expectativa é entender e 
apresentar de forma sistematizada como o 
jornalismo em formato audiovisual está se 
adaptando à nova realidade trazida pela Con-
vergência, além de perfilar as características, 
formatos e apresentação das plataformas de 
consumo online disponibilizadas pelas quatro 
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principais canais da rede aberta de televisão 
brasileira.

REFERÊNCIAS

FERRARETTO, Luiz Artur; MORGADO, 
Fernando. Uma proposta de Periodização 
para a história da TV no Brasil. In: XII 
Encontro Nacional de História da Mídia, 
Natal, 2019. Anais eletrônicos… Natal: 
Alcar, 2019. Disponível em: <http://www.ufrgs.
br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-
nacionais/12o-encontro-2019/gt-historia-
das-midias-audiovisuais/uma-proposta-de-
periodizacao-para-a-historia-da-tv-no-brasil/
at_download/file>. Acesso em: 20 jun. 2020.

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 
São Paulo: Editora Aleph, 2009.



128




