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APRESENTAÇÃO
A sétima edição do Seminário de 

Pesquisa em Comunicação Uninter, 

realizado ente os dias 29 e 30 de ju-

lho, pelo Grupo de Pesquisa Comuni-

cação, Tecnologia e Sociedade, reuniu 

pesquisadores dos mais diferentes 

níveis. De graduandos a doutores 

puderam compartilhar resultados de 

pesquisa no evento que cresceu mui-

to nesta edição. Foram 80 trabalhos 

aprovados, um recorde. Até então, o 

ano que mais contou com trabalhos 

aprovados havia sido 2020, com 54.

Além disso, o evento também con-

tou com uma representatividade re-

gional bastante significativa. 15 esta-

dos da Federação foram representados 

por 25 instituições de ensino superior 

do Brasil, entre públicas e privadas. 

No total 750 pessoas se inscreveram 

para participar do seminário.

Parte do sucesso se deve, é claro 

à gratuidade do evento e, principal-

mente, ao formato remoto, que per-

mite que os pesquisadores possam 

participar sem custos de desloca-

mento e estadia, além de evitar gran-

des mudanças na agenda cotidiana. 

No entanto, o resultado expressivo é 

também fruto da qualidade do evento 

que vem ganhando espaço na agenda 

anual de pesquisadores da área de co-

municação e que trazem importantes 

contribuições para o evento.

A mesa de abertura realizada na 

noite do dia 27 de julho contou com 

a participação dos professores Cintia 

Xavier (UEPG) e Haroldo Capote Fi-

lho (UniCuritiba), mediados pelo pro-

fessor Alexandre Correia dos Santos. 

Eles abordaram a temática “Mídia, 

poder e conflito”, destacando o pa-

pel da pesquisa em comunicação nos 

tempos atuais.

Já os trabalhos apresentados nos 

Grupos Jornalismo Mídia e Tecnolo-

gia e Cibercutura, Consumo e Socie-

dade, trouxeram uma diversidade de 

temas, com resultados de pesquisas 

que permitiram importantes trocas e 

contribuições entre os participantes.

Neste documento, encontra-se o 

resumo dos trabalhos apresentados 

no seminário. Ficam registradas as 

contribuições para que futuras pes-

quisas possam também se apropriar 

deste debate mantendo um dos prin-

cipais objetivos do evento: garantir 

espaço para dar publicidade e visibi-

lidade às pesquisas em Comunicação 

no Brasil, possibilitando a constru-

ção de pontes de colaboração entre os 

pesquisadores.

Boa leitura!



GT JORNALISMO, 
MÍDIA E 
TECNOLOGIA
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ALGORITMOS E PLATAFORMAS DE 
REDES SOCIAIS DIGITAIS – ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES
Rodrigo Otávio dos Santos1

1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da UNINTER. Doutor em 
História, rodrigo.s@uninter.com1

Algoritmo é uma palavra que deri-

va do nome do persa Muhammad ibn 

Mûsâ al-Khowârizmi, que escreveu 

um dos principais textos matemáti-

cos do mundo antigo, o Kitab al-jabr 

wa’ l-muqabala (LEAVITT, 2009). 

Muitos anos mais tarde, em 1936, o 

matemático inglês Alan Turing defi-

ne algoritmo como um conjunto não 

ambíguo e ordenado de passos exe-

cutáveis que definem um processo 

finito (TURING, 1936). Ou seja, um 

algoritmo é um conjunto de regras e 

procedimentos lógicos perfeitamente 

definidos que levam à solução de um 

problema em um número determi-

nado de etapas.

Se antes decidir o que era notí-

cia e o que não era consistia em uma 

tarefa humana, a partir da ascensão 

das plataformas de redes sociais di-

gitais tal tarefa ficou designada aos 

algoritmos. Antes de adentrarmos 

neste quesito, precisamos diferenciar 

redes sociais de plataformas de redes 

sociais digitais. Redes sociais são de-

finidas por Santos (2022, p. 12) como 

“o conjunto das relações que um in-

divíduo faz com outros indivíduos e 

estes com o primeiro, normalmente 

mediadas por uma estrutura relati-

vamente flexível”. As plataformas de 

redes sociais digitais, porém, podem 

ser definidas como “suporte digital, 

normalmente com fins lucrativos, 

que agrega inúmeros recursos e atua 

como centralizador das redes sociais 

de pessoas e entidades” (SANTOS, 

2022, p. 34). Ou seja, redes sociais 

sempre existiram, como na feira livre 

ou em um encontro de motociclistas. 

Mas as plataformas de redes sociais 

digitais são algo novo.

A intenção primordial das pla-

taformas de redes sociais digitais 

sempre é manter o usuário cada vez 

mais ligado nelas, ou seja, engajadas, 

a fim de ganhar mais dinheiro com 

publicidade (BRIDLE, 2019). Porém, 

normalmente isso não é explicitado 

para o usuário da plataforma. Sim, 

existem os enormes textos de aceite 
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da plataforma. Esses textos, porém, 

não por acaso, são feitos à moda ad-

vocatícia, com termos de difícil com-

preensão pela maior parte dos indi-

víduos, e, mais, são tão longos que 

praticamente incitam o futuro clien-

te a abandonar aquela leitura, ape-

nas clicando no botão de aceitar. Ou a 

pessoa aceita, ou não pode fazer par-

te daquela comunidade. Não há pos-

sibilidade de negociação. Tais textos 

agem como salvaguardas jurídicas 

das empresas (ZUBOFF, 2019).

Com isso, os indivíduos não per-

cebem os algoritmos. Simplesmente 

utilizam as plataformas que dese-

jam. É importante destacar que os 

algoritmos nos conhecem melhor do 

que nós mesmos. Ao inserirmos in-

formações nas plataformas, seja na 

forma de postagem de dados, seja 

na forma de curtir, compartilhar ou 

até mesmo na quantidade de tempo 

que as pessoas demoram nesta ou 

naquela opinião, os algoritmos vão 

compreendendo a forma de deixar a 

pessoa mais e mais tempo presa na 

plataforma. Atualmente, o Facebook, 

por exemplo, pode detectar mais de 

100 dimensões diferentes em um ser 

humano, apenas a partir de suas in-

terações (SUMPTER, 2019). Algorit-

mos como estes, portanto, podem 

direcionar nosso pensamento, tal 

qual a Cambridge Analytica fez nas 

eleições norte-americanas de 2016 e 

no plebiscito do Brexit na Inglaterra 

no mesmo ano.

Por meio dos algoritmos, partidá-

rios de um ou outro grupo de poder 

podem enviar mensagens direciona-

das, com fatos falsos ou controver-

sos ou com opiniões enviesadas para 

as pessoas que são mais vulneráveis 

intelectualmente ou os indecisos e, 

assim, ganhar eleições, modificar 

constituições ou alterar a sociedade.

Não é à toa que Cathy O’Neil (2017) 

chama os algoritmos do mundo con-

temporâneo de “armas de destruição 

matemática”, que é o título do livro 

da pesquisadora caso se fosse vertido 

diretamente para nossa língua. Vive-

mos sob o jugo dos algoritmos, que 

ditam o que é notícia, expõem o que 

é um fato relevante para a socieda-

de. Os fatos que são importantes em 

uma eleição, por exemplo, são mani-

pulados por algoritmos cuja principal 

função é promover o engajamento 

nas plataformas de redes sociais.

Palavras-chave: comunicação; redes sociais; algoritmos
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IOT COMO MÍDIA: PANORAMA DAS 
TECNOLOGIAS IOT SOB PERSPECTIVA DA 
COMUNICAÇÃO
Prof. Dr. Everaldo Pereira
Profa. Dra. Ana Paula Scabello Mello
Prof. Ms. José Antonio Corrêa
Marcela Amaro Mellito
Instituto Mauá de Tecnologia - São Caetano do Sul - Brasil

Este trabalho é parte da pesqui-

sa que tem como tema comunicação, 

design e internet das coisas (IoT), e 

como objeto as tecnologias atuais que 

viabilizam a internet das coisas como 

mídia. O objetivo específico é traçar 

um panorama e o contexto da inter-

net das coisas como mídia a partir de 

uma perspectiva da comunicação e 

do design. De acordo com Aksu et al., 

no artigo Advertising in IoT Era (2018) 

o ambiente de IoT como mídia está 

evoluindo rapidamente para um con-

junto de dispositivos IoT, que coope-

ram coletivamente para implementar 

e expor ao usuário múltiplas fun-

cionalidades, bem como para forne-

cer anúncios como um veículo atual 

composto de vários dispositivos IoT 

incorporados (por exemplo, um GPS, 

um pneu controlado, um sistema de 

som), cada um implementando seu 

próprio padrão de comunicação e ex-

pondo uma funcionalidade específi-

ca por meio de sua própria interface 

de usuário. Além disso, muitos ou-

tros dispositivos IoT podem se jun-

tar de forma dinâmica e temporária a 

um veículo inteligente (por exemplo, 

smartphones de passageiros de auto-

móveis).

Um dos desafios atuais é criar 

um sistema de anúncios capaz de 

se adaptar e converter a fragmen-

tação atual do mundo IoT em uma 

linguagem comum para permitir a 

publicidade IoT. O anunciante de IoT 

precisa conceber e projetar sua cam-

panha para destinos heterogêneos. 

Do ponto de vista do design, isso 

pode ser resolvido sob a perspecti-

va de um design gráfico responsivo, 

que se adapta ao formato de tela de 

destino. Do ponto de vista comuni-

cacional é necessário integrar men-

sagens responsivas de acordo com a 

capacidade do dispositivo. No entan-

to ainda resta adaptar-se à experiên-
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cia do usuário em diversos aspectos, 

incluindo em produtos sem recursos 

visuais. A questão de pesquisa diz 

respeito a como podem ser as es-

truturas tecnológicas em IoT e como 

esta tecnologia está influenciando a 

maneira de pensar a comunicação e o 

design. Outras questões podem sur-

gir durante a investigação, principal-

mente relacionadas aos processos de 

design thinking, mediação e midia-

tização social do ponto de vista co-

municacional; estudos de produção, 

circulação e recepção dos meios de 

comunicação em IoT; linguagens e 

produção de sentidos em IoT; a di-

mensão educacional da comunicação 

em IoT para o consumo responsável; 

e para tecnologias, interações, inte-

ligência artificial e convergência de 

mídia. Do ponto de vista teórico, nos 

guiamos pela Teoria do Meio (Esco-

la de Toronto) e suas revisões críti-

cas (principalmente em SFEZ, 1992; 

FLÚSSER, 2014 e KITTLER, 2017). Do 

ponto de vista metodológico, somos 

guiados pelas ideias da Design Science 

Research (DRESCH, 1996). Esta me-

todologia está orientada para a so-

lução de problemas complexos, de 

forma a compreendê-los, e de forma 

a construir e avaliar artefatos. Neste 

recorte, usamos a pesquisa explora-

tória para investigar perspectivas e 

obstáculos da relação entre design, 

comunicação e IoT em anúncios in-

terativos. Nesse sentido, busca-se 

uma integração entre a interpretação 

do fenômeno, do ponto de vista da 

comunicação e a ciência dos dados, 

do ponto de vista da IoT. Os resulta-

dos esperados permitem desenvolver 

processos criativos para Design Grá-

fico em IoT com foco em prescrições 

para um futuro sistema gestor de en-

trega de anúncios para dispositivos 

IoT e, portanto, para o usuário, como 

um protocolo de mídia programática. 

Esse sistema gestor poderá ser objeto 

de pesquisa futura. Pesquisas futu-

ras podem aprofundar ainda no que 

se refere aos sistemas de mídia pro-

gramática para IoT, compreendendo 

agências de propaganda, publishers, 

HUBs de Mídia, indústrias do IoT e 

usuários; Os resultados podem co-

laborar para a criação de prescrições 

para profissionais de mídia com foco 

no consumo responsável. Agradece-

mos ao Instituto Mauá de Tecnolo-

gia. Projeto Comunicação, design e 

IoT: um estudo para anúncios inte-

rativos em Internet das Coisas. Edi-

tal de Apoio a Pesquisa 2022, Decisão 

14937/16/22.

Palavras-chave: mídia, comunicação, IoT, Design Science Research.
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VIRTUALIZAÇÃO DO JORNALISMO: 
ATUAÇÃO NO SECOND LIFE E A CHEGADA 
DO METAVERSO
Giovana Ferri1
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O conceito de metaverso teve origem no livro de ficção científica inglesa Snow Crash, do autor Neal 
Stephenson, lançado originalmente em 1992.3

4 Moderado por Emily Bell, diretora do Tow Center for Digital Journalism da Columbia Journalism 
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O jornalismo já registrou a sua 

passagem em ambientes virtuais, 

como o Second Life (SL)2, conheci-

do como o antecessor do metaverso, 

considerado pioneiro, cuja tradução 

significa Segunda Vida. Foi criado 

em 2003, pela Linden Lab e por seu 

presidente e fundador Philip Roseda-

le. É um mundo virtual, 3D e online, 

um metaverso3 para todos os públi-

cos, regiões denominadas ilhas – por 

exemplo, lá, o Brasil é uma ilha. Os 

avatares podem andar, correr, voar 

ou teletransportar-se.

O metaverso é um espaço virtual 

acessado com tecnologias de realida-

de virtual (VR), realidade aumenta-

da (AR) ou realidade estendida (XR). 

“O metaverso é um mundo digital no 

qual os seres humanos participam e 

vivem como identidades digitais. O 

metaverso é um espaço tempo-vir-

tual construído sobre o mundo digi-

tal” (PATTERSON, 2021, p. 15).

Trata-se da tão aguardada inter-

net 3D a qual chegará em breve e que 

prevê a interação natural humano-

-máquina , e a pergunta sobre como 

será o futuro do jornalismo neste 

ambiente já surge, como aconteceu 

no 23º Simpósio Internacional de 

Jornalismo Online (ISOJ), realizado 

nos dias 1 e 2 de abril (últimos), em 

Austin, no Texas4.

É este o objetivo do presente es-

tudo, compreender como pode vir a 

ser o Jornalismo em um ambiente 

totalmente virtual. Parte-se do que 

foi discutido no referido Simpósio. 

De acordo com os palestrantes, será 
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inevitável o impacto nas empresas 

de comunicação, consequentemen-

te nas práticas de jornalismo, mas, 

antes das oportunidades, realidades 

e transformações previstas por es-

tudiosos e pesquisadores acerca da 

atuação do jornalismo no metaverso, 

o retorno no ambiente do SL faz-se 

necessário porque foi onde o jorna-

lismo já construiu mais uma etapa na 

história de sua atuação.

Na época do surgimento do SL, 

muitas empresas de grande porte 

entraram, bem como instituições de 

ensino, comunidades de treinamento 

e aprendizagem e também empresas 

internacionais e nacionais de comu-

nicação, como a agência de notícias 

Reuters.

Propõe-se, então, discutir ex-

periências já desenvolvidas no país. 

O Jornal do Brasil (JB), em 2007. O 

portal G1 da Rede Globo em 2006. A 

Revista Vip, do Grupo Abril e o Meta 

News do Grupo Estado, criado em 

2007.

Algumas empresas de comunica-

ção encerraram as suas atividades no 

SL. Os principais motivos foram de 

que não geravam receitas às empre-

sas, excesso de atividades dos jorna-

listas, publicações ao SL ficarem em 

último plano e ausência de estrutu-

ras técnicas avançadas, que não será 

mais um impedimento com a chega-

da de novas tecnologias do metaver-

so (VR, AR e XR).

Mesmo com a saída delas do SL, o 

conhecimento e a experiência adqui-

ridas durante a passagem no espa-

ço, além da construção de mais uma 

etapa desbravada na linha do tempo 

da atuação do jornalismo, também 

o preparou para um metaverso de 

oportunidades, com acontecimentos 

e informações e, consequentemente, 

de notícias. Logo, tanto as empresas 

de comunicação como os profissio-

nais terão de estar preparados para 

mais um espaço que vai cobrar uma 

atuação constante. Alguns movimen-

tos já iniciaram, conforme noticiado 

pelo Portal Comunique-se (REDA-

ÇÃO, 2022) em 8 de fevereiro (últi-

mo), como a coletiva de imprensa no 

metaverso, promovida pela multina-

cional israelense Ituran.
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A INFORMAÇÃO DAS COISAS: UM ESTUDO 
ACERCA DAS POTENCIALIDADES DO 
JORNALISMO COM A TECNOLOGIA 5G
Henrique Silva Afonso de Mendonça1

Juliano Maurício de Carvalho2

1 Universidade Estadual Paulista, Graduando em Jornalismo, henrique.afonso@unesp.br 1
2 Universidade Estadual Paulista, Livre-Docente em Políticas de Comunicação, Mídia e Indústrias 

Criativas, juliano.mauricio@unesp.br 2

Relevância e Originalidade

Em pouco menos de 20 anos, o 

jornalismo tradicional sofreu uma 

reconfiguração sem precedentes. 

Surgiram cidadãos repórteres, dan-

do voz a discursos e fatos públicos 

historicamente pertencidos a grande 

imprensa; as mídias locativas po-

tencializaram a perspectiva da tes-

temunha ocular diante de um acon-

tecimento jornalístico; o mundo dos 

aplicativos ampliou profundamente 

as experiências de usabilidade e in-

teratividade digital; a recirculação 

da informação jornalística no espaço 

digital conferiu um novo sistema de 

distribuição e apropriação das notí-

cias. O resultado dessa transforma-

ção em curso resulta em questiona-

mentos sobre o consumo de notícias 

em um futuro próximo.

Os avanços nas tecnologias de 

transmissão, como as fibras óticas e 

melhorias na internet para disposi-

tivos móveis, colaboram rumo a um 

cenário de hiperconectividade de dis-

positivos, no qual a presença da rede e 

de sistemas operacionais inteligentes 

permitirão a intercomunicação entre 

inúmeros aparelhos e pessoas. Co-

nhecemos este cenário como Internet 

das Coisas (Kevin Ashton, 1999).

Com o mundo conectado e a che-

gada do 5G, a quinta geração das re-

des móveis, às tendências apontam 

para a presença de cada vez mais 

aparelhos cotidianos conectados a 

Internet como geladeiras, luzes de 

casa, ares condicionados, e por ex-

tensão a uma inteligência artificial 

que capta nossos hábitos e pode pas-

sar a agir de forma antecipada a eles, 

acertando a temperatura desejada no 

momento correto, avisando sobre es-

toques baixos de alimentos e até rea-

lizando compras de forma autônoma, 

regulando o nível de iluminação de 

ambientes, ligando a música espera-
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da, ou seja, uma série de atividades 

personalizadas para cada indivíduo. 

Pode-se prever estas possibilidades 

para o Jornalismo em todas as Coi-

sas, “um jornalismo hiperconectado 

e automatizante, capaz de ofertar a 

notícia certa, no local apropriado, 

formatado para recepção no melhor 

aparelho entre os disponíveis” (Bar-

celos, 2020 p.3).

Perspectivas trazidas por tecno-

logias e inovações como essas, esti-

mulam e dão base a uma discussão 

em torno do crescimento emergente 

sobre o Jornalismo em todas as Coi-

sas. Dentro da concepção da diversi-

ficação de formas e até na ubiquidade 

no consumo de notícias, a entrada de 

novos meios configura uma mudança 

no ecossistema, essa transformação 

reafirma o jornalismo como necessi-

dade constante na vida das pessoas, 

visto que passa a estar presente em 

todo lugar e ativo permanentemente 

sem “ruídos de comunicação”, quan-

do o Jornalismo em todas as Coisas 

apresenta a notícia desejada sem im-

pedimentos.

Quadro Teórico e Métodos

Os fundamentos metodológicos 

que sustentam à metodologia de pes-

quisa são a Pesquisa Bibliográfica e a 

Pesquisa Documental. De acordo com 

Severino (2000, p.122), “pesquisa bi-

bliográfica é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível, decor-

rente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, 

artigos e teses, utilizando-se de da-

dos ou de categorias teóricas já tra-

balhados por outros pesquisadores 

e devidamente registrados”. A pes-

quisa bibliográfica deverá ser reali-

zada em torno de obras e fontes de 

pesquisa acadêmicas que possuam 

relação com as temáticas descritas 

neste projeto. Assim, entre as obras 

a serem consultadas estão os estu-

dos realizados por Ramón Salaverría 

e Marcelo Barcelos, os quais versam 

sobre ideias semelhantes no que diz 

respeito à conceituação e prospec-

ções para o futuro do jornalismo no 

contexto da tecnologia 5G e da IoT.

Resultados Esperados

Com isso, pretende-se através 

deste estudo, compreender os cená-

rios e tendências da informação jor-

nalística e sua relação entre público e 

mídia sob a ótica das potencialidades 

do 5G e da IoT, comtemplando a in-

teratividade e ubiquidade entre púbi-

co e jornalistas.
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UM OLHAR ECOSSISTÊMICO 
COMUNICACIONAL TELEVISIVO SOBRE A 
TATUAGEM
Macri Elaine Colombo1
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(UFAM). E-mail: jornalistapedagoga@gmail.br 

Esta pesquisa tem como objetivo 

verificar o funcionamento do ecos-

sistema comunicacional dos veículos 

de comunicação televisiva, quando se 

trata do agendamento da sociedade 

com o tema tatuagem. Empregamos 

na metodologia a abordagem quali-

tativa de cunho descritivo, por meio 

da técnica da observação, o estudo 

de caso, juntamente com a pesqui-

sa bibliográfica. Assim, tem-se como 

objeto de estudo a relevância da tele-

visão e a sua relação com a tatuagem 

no ambiente ecossistêmico social. 

Tudo isso através do arcabouço teó-

rico, da teoria da agenda e do ecos-

sistema comunicacional.

A tatuagem, durante muito tem-

po, teve vários significados desde a 

sua origem. Houve momentos em 

que esteve ligada à ideia de margi-

nalidade, mas com a massificação da 

mídia, ao mostrar corpos de artistas 

tatuados, ocorreu uma amenização 

do seu estereótipo negativo. Citemos 

o ecossistema comunicacional tele-

visivo como exemplo.

A televisão prevalece nas casas 

das pessoas, mesmo com o predomí-

nio atual das Tecnologias Digitais de 

Comunicação e Informação. É o que 

aponta a pesquisa realizada em 2018, 

pelo IBGE, a qual mostra que cerca de 

97% dos domicílios do país possuem, 

pelo menos, um aparelho de televi-

são. Só esse dado comprova a maciça 

presença e a importância da televisão 

nas casas das famílias brasileiras.

 Para alguns pesquisadores in-

fluenciados pela Escola de Frankfurt 

(1920), as tecnologias, como a tele-

visão, estão ligadas à dominação e 

poderiam facilmente ser utilizadas 

como instrumento de politização. No 

entanto, Walter Benjamin enxergou a 

tecnologia como uma arte de massa 

politicamente progressista.

O fato é que somos (e seremos) 

condicionados pela teoria do agenda-

mento, ou seja, consideramos prio-

ritários os assuntos veiculados na 

imprensa, sugerindo que os meios de 
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comunicação pautam nossas conver-

sas, interferindo no nosso cotidiano a 

longo prazo, uma vez que visam al-

terar a estrutura cognitiva das pes-

soas (HOHLFELDT, 2001).

O que faz entender que o meio 

televisivo está embutido na “área de 

estudo que entende a comunicação 

não como um processo isolado, mas 

que leva em consideração o envolvi-

mento com ambientes de modo glo-

bal, o qual ao mesmo tempo interfere 

e possibilita a construção, a circula-

ção e a significação das mensagens” 

(PEREIRA, 2011, p. 51) - o que cha-

mamos de ecossistema comunicacio-

nal.

Assim, Marques (1997) conta 

que a tatuagem ganhou mais mídia 

quando a sociedade passou a copiar 

estilos de atores e de atrizes nas no-

velas, nos cinemas e nos progra-

mas de TV (MARQUES, 1997, p. 201). 

Nesse sentido, a partir dos anos 80, 

as pessoas optaram em transformar 

seus corpos em outdoor para garantir 

um status social, com “símbolos as-

sociados a uma marca específica ou 

copiam algum desenho presente em 

corpos que são destacados nos meios 

televisivos e estão ligados a um ideal 

imaginário” (PAVAN; SILVA, 2010 

apud GOMES, 2013, p. 37).

O que não difere quando Krischke 

(2000) revela que ter tatuagens na 

contemporaneidade se fundamen-

ta no fato das pessoas sentirem-se 

bem, ou seja, uma satisfação estéti-

ca. Sabemos que a tatuagem era usa-

da para simbolizar rituais religiosos 

ou representar os guerreiros durante 

as batalhas, porém, na atualidade, a 

ação de estampar o corpo pode re-

presentar diversos significados, indo 

em alguns casos além da estética e 

do significado de juventude (GUS-

SO,2016).

Citemos o caso da tatuagem das 

partes íntimas (Da Redação,2021) da 

cantora Anitta, confeccionada no seu 

ânus. Apesar de polêmica, a iniciativa 

da pop star inspirou posteriormente 

muitas pessoas; dentre elas, a mo-

delo e capa da revista Sexy, Amanda 

Souza, a qual tatuou um desenho no 

mesmo local.

Por fim, as conclusões referen-

tes aos resultados encontrados e ao 

objetivo desta pesquisa nos reve-

lam que o tema tatuagem na mídia, 

como a televisiva, tem o poder de 

gerar conflitos, quando visa agendar 

as pessoas em seus ecossistemas co-

municacionais.

Palavras-Chave: Tatuagem; Ecossistema Comunicacional; Televisão.
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O resumo expandido Banquetes 

no Acre Territorial: Comensalidades 

e discursos no Jornal o Alto Púrus 

busca refletir a partir das análises do 

discurso, como sujeitos, comensali-

dades e falas representavam constru-

ções discursivas do Acre a “caminho 

do progresso”. Nesse sentido, serão 

analisadas colunas sociais publicadas 

do Jornal o Alto Púrus, período de 

1914 a 1918. Objetivou-se olhar para 

esses eventos não somente com uma 

ótica gastronômica, mas sim, como 

uma junção de elementos que per-

correm o campo discursivo político, 

geográfico e social. Esses eventos se 

apresentavam como plataformas de 

discursos civilizatórios, modernis-

tas e higienistas que se estabeleciam 

como referência no território.

A presente discussão é uma sín-

tese proposta no projeto de pesquisa 

aprovado (2022) e em desenvolvi-

mento no Programa de Pós-Gradua-

ção em Letras: Linguagem e Iden-

tidade, da Universidade Federal do 

Acre, intitulado Alimentação, ban-

quetes e cardápios no Acre Terri-

torial: perspectivas decoloniais en-

tre narrativas, espaços e modos de 

vida (1908-1918), sob orientação do 

Prof. Dr. Francisco Aquinei Timotéo 

Queirós.

O projeto pretende analisar a or-

ganização, produção e realização de 

banquetes identificados no periódico 

“O Alto Púrus” do Território Federal 

do Acre, entre 1908 a 1918. No intuito 

de compreender quais eram os refe-

renciais que traziam o entendimento 

de como esses banquetes eram utili-

zados como plataformas para discur-

sos políticos, entendendo o lugar do 

discurso nas perspectivas de Foucault 

(2007) e Dijik (2008), ambos auto-

res propõem o olhar sobre o discurso 
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como uma forma dialética de impor 

a verdade, e ao impor essa verdade, 

se instaura uma representação de 

poder, suprida pelo desejo de tornar 

algo hegemônico e singular, “elimi-

nando” tudo que está fora do padrão. 

Ainda por subjetividade do próprio 

interlocutor, na posição ideológica e 

sociocultural do emissor, determi-

nando a posição e manutenção dos 

discursos de poder.

Nesse sentido, os promotores 

desses eventos se colocam como fa-

bricantes de conhecimento, valores 

morais, comerciais, sociais e cultu-

rais. Esses grupos detinham o poder 

simbólico, que era conduzido na sub-

jetividade, e essa subjetividade esta-

va afinada com pensamentos colo-

nialistas como pontuou Dijik (2008). 

Desta forma, as Amazônias, a partir 

dos olhares dos primeiros governos 

do Território, os espaços, modos de 

vidas e sociabilidades, deveriam ser 

mudados em busca do Acre “gran-

dioso e moderno”.

 A partir desses rastros jornalís-

ticos consta-se que os conceitos de 

modernidade e civilidade são recor-

rentes. Ao analisarmos sobre a óti-

ca do autor Henrique Dussel (1993), 

vemos como a Europa é colocada o 

“centro” do mundo a partir da de-

finição de “moderna” e através de 

discursos e comportamentos como o 

epicentro do avanço cultural, social e 

político. Isso fica claro primeiramen-

te nos discursos, no qual os termos 

modernidade e progresso são muito 

falados, como também a partir dos 

menus oferecidos nesses eventos, no 

qual os cardápios eram compostos de 

champanhe, foie gras e sopas france-

sas.

Vale lembrar que Sousa, (2014) 

dialogando com os documentos ofi-

ciais do Acre Territorial, pontua que 

os hábitos da população era basica-

mente o consumo e a venda de con-

servas e outros gêneros alimentícios 

em situação imprópria e isso desen-

cadeava diversos casos de doenças 

intestinais.

Palavras Chaves: Jornal; Discurso; Acre; Banquetes.
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De acordo com o Serviço Brasilei-

ro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (SEBRAE), houve um aumento 

de 24% na abertura de estúdios de 

tatuagem regularizados no país, en-

tre os anos 2016 e 2017. No contex-

to da fronteira oeste do Rio Grande 

do Sul, no qual o Programa de Pós 

Graduação em Comunicação e Indús-

tria Criativa (PPGCIC) se situa, não 

é diferente. Mesmo a região sendo 

afastada dos grandes centros, diver-

sos estúdios de tatuagem atuam pro-

fissionalmente. Apesar da prática da 

tatuagem ser algo milenar, os avan-

ços tecnológicos possibilitaram que a 

ação de tatuar passasse a ser comer-

cial e não mais apenas ritualístico, 

como presente ao longo da história. 

Embora a tatuagem seja reconhecida 

como uma expressão artística, per-

cebemos que são poucos os registros 

tanto audiovisuais, quanto científicos 

que abordam tal fenômeno. Sendo 

assim, este trabalho tem como obje-

tivo relatar sobre o desenvolvimento 

da websérie documental referente a 

tatuagem profissional na fronteira 

oeste do Rio Grande do Sul, criado e 

executado ao longo dos componentes 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inova-

ção (PD&I) Panejamento e Execução, 

realizados no PPGCIC da Universida-

de Federal do Pampa (Unipampa). A 

websérie documental de cunho jor-

nalístico tem com o objetivo servir, 

não só como registro de uma práti-

ca comercial e artística na região da 

fronteira oeste, mas como uma for-

ma de ressignificar e dar visibilidade 

à prática da tatuagem nestes locais. 

Escolhemos as cidades de São Borja, 

Alegrete, Santana do Livramento e 

Uruguaiana para a realização das en-

trevistas. A escolha se deu por estas 

serem as cidades com maior número 

de habitantes na fronteira oeste. Para 

as entrevistas, selecionamos quatro 

tatuadores, um em cada município, 

buscando a maior diversidade possí-

vel entre o perfil destes profissionais. 

Realizamos também uma pesquisa 
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bibliográfica acerca das webséries 

documentais e tatuagem, utilizando 

o site Banco de Teses e Dissertações, 

da Coordenação de Aperfeiçoamen-

to de Pessoal de Nível Superior (Ca-

pes) e o Google Scholar. Esta busca 

ocasionou o contato inicial sobre o 

que vem sendo pesquisado acerca 

das webséries documentais e tatua-

gem, a fim de possibilitar o apro-

fundamento teórico sobre o tema e 

um embasamento científico para as 

questões relacionadas ao planeja-

mento do produto a ser desenvolvi-

do. Para aprofundar o nosso estudo 

e a fim de compreendermos melhor 

o público alvo da produção audio-

visual proposta, desenvolvemos um 

formulário utilizando a plataforma 

Formulário do Google, com o tema 

“Pesquisa sobre consumo de con-

teúdos relacionados a tatuagem”. O 

compartilhamento deste formulário 

se deu através de grupos do Facebook. 

Obtivemos um total de 271 respostas, 

74,2% dos participantes informaram 

que possuíam tatuagens, 81,2% afir-

maram consumir conteúdos digitais 

sobre tatuagem. Quando perguntado 

sobre o interesse em consumir uma 

produção audiovisual sobre tatua-

gem, as respostas foram 59,8% afir-

mativas, sendo que 86,4% prefere ter 

acesso a este conteúdo por meio do 

Instagram. Por isso, tal rede social 

foi selecionada para a vinculação da 

websérie, através da criação do per-

fil @tattoo.pampa, atualmente com 

mais de 500 seguidores. Observamos 

que, a websérie é um formato que 

vem se desenvolvendo ao longo dos 

últimos 20 anos, a difusão dos apa-

ratos tecnológicos, como smartpho-

nes, que possibilitam a produção e 

atuação livre dos indivíduos em rede, 

auxiliou no crescimento desta práti-

ca (HERGESEL, 2018). O jornalismo 

também passou a utilizar desse for-

mato audiovisual para a web, a fim 

de adequar as práticas profissionais 

aos mecanismos de comunicação do 

mundo digital. A realização desta 

websérie possibilitou aprofundar os 

conhecimentos acerca da produção 

audiovisual jornalística voltada para 

o meio digital, levando em conside-

ração as potencialidades do forma-

to. Além disso, pudemos relacionar 

essa prática profissional e jornalísti-

ca como parte da Indústria Criativa, 

por ter como principais propulsores 

o capital intelectual e a criatividade.
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O rádio vem reinventando-se com 

o uso das plataformas e ferramentas 

digitais, além da expansão de porta-

bilidade que facilita o acesso à trans-

missão do seu conteúdo, este estudo 

analisa como as rádios comerciais 

de Açailândia utilizam as estratégias 

comunicacionais radiofônicas nas 

redes sociais para garantir uma inte-

ratividade, discutindo a convergência 

midiática radiofônica, o rádio expan-

dido; a interação e interatividade do 

rádio, principalmente nas redes so-

ciais, além da reformulação da lin-

guagem desta mídia.

A pesquisa tem como fundamen-

tação pesquisadores como Ferraretto 

(2014), que nos apresenta três tipos 

de manifestações diversificadas desta 

mídia: o rádio de antena ou hertzia-

no, que é a mídia radiofônica tradi-

cional; o rádio on-line, que engloba 

o rádio na web, seja pelo site insti-

tucional, redes sociais e outros, além 

do meio físico, e as web rádios, pre-

sente exclusivamente na internet; e 

por último, o podcasting, materiali-

zado pelos podcasts.

Como também Kischinhevsky 

(2016) que leva a compreensão de 

que os serviços radiofônicos são ofe-

recidos e lançados em variadas pla-

taformas digitais, surgindo uma nova 

configuração, tendo o rádio midiáti-



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

31

co e expandido, indo além das ondas 

hertzianas.

O estudo também se fundamenta 

nos conceitos de LOPEZ e QUADROS 

(2014) que destacam o rádio hiper-

midiático, que possui aspecto bem 

marcante na estrutura radiofônica, 

podendo ser ouvido, visto e revisto 

em outro momento. Como exemplo, 

temos o rádio nas redes sociais digi-

tais, sendo fundamentais na amplia-

ção da programação a diversos pú-

blicos, conecta-se a um outro perfil 

de ouvinte e cultura, uma vez que “o 

ouvinte hoje também é internauta, e 

por sua característica imersivas ad-

quirida neste novo meio, sente-se 

impelido a participar, opinar, suge-

rir, criticar, muito mais do que em 

outros tempos” (QUADROS; LOPEZ, 

2014, p.179), construindo uma rede 

nestas mídias.

Recuero (2014) destaca que as 

redes sociais são importantes na 

construção da identidade dos envol-

vidos, podendo ser mantido através 

da interação como curtir, comentar 

e compartilhar e criar novas redes, 

possibilidades que as mídias sociais 

disponibilizam, tais elementos estão 

sendo explorados pela radiodifusão, 

sendo presentes nas rádios comer-

ciais de Açailândia.

Métodos e resultados esperados

O estudo utiliza a pesquisa ex-

ploratória-descritiva associada aos 

métodos mistos, explorando as pos-

tagens realizadas durante o mês de 

março de 2022 das redes sociais do 

Facebook e Instagram das emissoras 

Rádio Marconi FM (101,9), Açai FM 

Sorriso (104,7) e Clube FM (98,1), 

com a tabulação dos dados em 3 ca-

tegorias em: período (frequência, 

horário de postagem e dias das se-

mana); postagem ( tipo de postagem 

e conteúdo das postagens) e intera-

tividade (nº de comentários, nº de 

compartilhamentos, nº de curtidas e 

nº de seguidores).

Espera-se, ao final da pesquisa 

identificar as estratégias comunica-

cionais das rádios nas redes sociais, 

levando em consideração o papel que 

internet proporcionou para projeção 

do rádio, globalizando seus conteú-

dos e atingindo novos públicos, prin-

cipalmente fora da radiofrequência, 

como também sendo espaço para 

novas formas de interação e re(con-

figuração) do rádio na era contem-

porânea.
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Introdução

No início dos anos 70, o municí-

pio de Blumenau ganhou o primeiro 

jornal impresso com projeção esta-

dual, o jornal de Santa Catarina, que 

ficou conhecido como “Santa”. Ele 

permaneceu 45 anos em circulação 

e na época foi o mais importante do 

Estado. Num comunicado público de 

2016, o grupo RBS, ao qual ele per-

tencia, foi vendido ao grupo NSC e 

sua sede teve como novo destino a 

capital Florianópolis. Quando essa 

mudança aconteceu, Blumenau fi-

cou carente de um jornal tradicional, 

conforme explicam Weiss e Almeida 

(2010, p. 2), “um jornal com periodi-

cidade diária e com esquema ‘profis-

sional’ de atuação”.

Essa deficiência no mercado de 

comunicação deu espaço para a cria-

ção de novos periódicos. Sem um 

jornal forte semelhante ao Santa, pe-

quenos veículos começaram a surgir 

nas redes sociais. O MUNICÍPIO de 

Brusque, O FAROL de Blumenau e O 

BLUMENAUENSE são exemplos de 

meios que nasceram desta oportu-

nidade. Todos eles têm periodicidade 

diária, com foco nos acontecimentos 

regionais e um reduzido número de 

jornalistas. Com redações tão peque-

nas, a capacidade de investigação e 

apuração dos fatos acaba sendo bem 

reduzida, o que empobrece a produ-

ção de um jornalismo mais profissio-

nal.

O Blumenauense é o objeto deste 

estudo. Trata-se de um jornal digi-

tal que atende a cidade de Blume-

nau e o Vale do Itajaí. Ele informa a 

população sobre as últimas notícias 

da região, do trânsito, da economia, 

cultura, esporte, entretenimento e a 

previsão do tempo. Por causa da im-

portância desse jornal, este trabalho 

de pesquisa tem o seguinte o obje-

tivo: revelar se as notícias publica-
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das no jornal digital O Blumenauen-

se promove a elaboração de Políticas 

Públicas para resolver os problemas 

de Blumenau.

Quadro teórico

Para Chrispino (2016, p. 17), uma 

Política Pública (PP) “é resultado de 

inúmeras variáveis e que seu signifi-

cado será tão distinto quanto os va-

lores, ideologias, contextos, ética etc. 

de seu formulador”. Para exemplifi-

car recorre-se ao que afirma Secchi 

(2014, p. 11): “O uso do termo política 

pública pelos brasileiros é sinônimo 

tanto para se referir ao ‘Estado em 

ação’ como para tratar sobre o ‘inte-

resse público’ na sociedade”. O autor 

ainda diz que “uma política pública é 

uma diretriz elaborada para enfren-

tar um problema público”, é algo do 

interesse coletivo.

Por este motivo, o jornalista tem 

um papel social tão importante. Ele 

fiscaliza o Estado e verifica se as 

políticas públicas estão sendo cum-

pridas. O jornal local faz justamen-

te isso. Com pautas sobre os bairros, 

esse tipo de veículo de comunicação 

está próximo do interesse do povo. 

Ele ouve camadas sociais que não tem 

muita voz ou força política, entra em 

lugares marginalizados e coloca em 

exibição os problemas. Quando isso 

acontece, a mídia regional cobra de 

autoridades e servidores públicos por 

melhorias. A importância dos pe-

quenos jornais locais é essa: cobrar 

que as promessas saiam do papel e 

se tornem Políticas Públicas efetivas.

Metodologia

A metodologia utilizada neste 

trabalho foi a Pesquisa documental. 

Durante quatro dias, o jornal on-line 

O Blumenauense teve seu site anali-

sado. De 27/09 até 30/09, sempre às 

19:30, as quatro notícias mais lidas 

no site eram selecionadas. O estudo 

verificou as fontes e os formatos na 

apresentação das notícias, revelou 

como o jornal utiliza as redes so-

ciais para a divulgação de informa-

ção e analisou se as notícias mostram 

problemas sociais que podem gerar a 

elaboração de uma política pública.

Resultados

Observando as fontes que apare-

ceram nas notícias, percebe-se que 

o jornal funciona como uma Asses-

soria de Imprensa regional. Das 16 

notícias publicadas no período ana-

lisado, 10 tiveram origem em órgãos 

municipais: 6 eram da Prefeitura de 

Blumenau; 2 da Câmara de Verea-

dores e 2 das Secretarias de Saúde 

e Administração do Município. Isso 

significa que mais da metade das no-

tícias (58,82%) vieram da prefeitura 

de Blumenau. Essa proximidade com 

o município vai ao encontro do que 

diz Peruzzo (2005) sobre o Jornalis-

mo local, em que ocorre uma liga-
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ção política com o poder, além dos 

interesses econômicos da mídia. Ela 

diz que sem ouvir os outros repre-

sentantes da sociedade, não é possí-

vel confrontar a versão com os fatos. 

E, como consequência, não haverá 

um caminho “diferente” daquilo que 

afirma o governo.

Palavras-Chave: O Blumenauense; Jornalismo On-line; Políticas Públicas; 
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resente pesquisa teve como obje-

tivo principal analisar um estudo de 

fontes de notícias seguindo a classi-

ficação de Schmitz (2011), por meio 

de análise de conteúdo, fizemos um 

levantamento de fontes de notícias 

presentes em 12 matérias que foram 

divulgadas pelo portal G1 Maranhão 

sobre a temática da pandemia da Co-

vid – 19 no estado do Maranhão. No 

período de janeiro de 2021 a fevereiro 

de 2022, as matérias analisadas ti-

veram o foco de levantar informa-

ções sobre o andamento da vacinação 

contra a Covid – 19 no estado, com 

o objetivo de compreender como as 

fontes de notícias aparecem nas ma-

térias e na importância que tem as 

fontes de notícias para o trabalho 

jornalístico.

Fontes de notícias são pessoas, 

organizações, grupos sociais ou 

referências; envolvidas direta ou 

indiretamente a fatos e even-

tos; que agem de forma proativa, 

ativa, passiva ou reativa; sendo 

confiáveis, credíveis ou duvido-

sas; de quem os jornalistas obtêm 

informações de modo explícito ou 

confidencial para transmitir ao 

público, por meio de uma mídia. 

(SCHMITZ, 2011, p. 20).

É importante também entender 

a diferença de fonte de informação e 

fonte de notícia, onde de acordo com 

Schmitz (2011), a primeira corres-

ponde a uma informação disponível 

a qualquer pessoa, já a segunda se 

refere a uma fonte que precisa de in-

termédio entre a informação e o jor-

nalista.

No intuito de apresentar essa 
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classificação dos grupos que as fon-

tes de notícias estão inseridas, bem 

como as características, abordamos a 

classificação desses grupos de fontes 

com as respectivas descrições segun-

do Schmitz (2011).

O grupo de fonte oficial, repre-

senta alguém com função ou cargo 

público, uma fonte que representa o 

estado. O grupo de fonte empresarial 

é uma fonte que representa uma in-

dústria, comercio ou serviços. Fonte 

institucional, representa uma orga-

nização sem fins lucrativos ou mo-

vimentos sociais. O grupo de fonte 

individual ou popular é geralmente 

uma fonte que representa a si mes-

mo, algumas vezes como posição de 

vítima ou testemunha que presen-

ciou algum fato.

Contudo, o grupo de fonte teste-

munhal é a fonte que relata o ocor-

rido, como o próprio nome diz, foi 

testemunha do fato. O grupo de fon-

te especializada, representa um es-

pecialista em determinado assunto, 

fonte que é detentora de um conhe-

cimento reconhecido na sociedade.

O gráfico abaixo traz a análise 

geral das fontes segundo Schmitz 

(2011), presentes nas 12 matérias 

analisadas nessa pesquisa e publica-

das no site G1 Maranhão, no período 

de 21 de janeiro de 2021 a 06 de feve-

reiro de 2022.

Ao longo das matérias analisadas 

nesta pesquisa, percebe-se que a ca-

tegoria de fontes oficiais predomi-

na. Segundo Lage (2001, p. 63), “as 

fontes oficiais são as preferidas da 

mídia, pois emitem informações aos 

cidadãos e tratam essencialmente do 

interesse público, embora possam 
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falsear a realidade. ”

A categoria de fontes referência 

aparece como a terceira via que foi 

citada em diversos momentos nas 

matérias analisadas nessa monogra-

fia. Para Chaparro (2009, p. 12), a 

fonte de referência “trata-se de um 

referencial que fundamenta os con-

teúdos jornalísticos e recheia a nar-

rativa, agregando razões e ideias.” 

Presença constante nas bibliografias, 

onde envolve livros, documentos, ar-

tigos, teses e diversas produções até 

mesmo dossiês. ”

Com destaque também para a ca-

tegoria de fontes institucional, que 

foram citadas nas matérias, no in-

tuito de levantar informações de in-

teresse público e consequentemente 

de interesse de algum grupo ou or-

ganização que essa categoria de fonte 

representa.

De acordo com Lage (2001, p. 64), 

é característica da fonte institucio-

nal “representar uma organização 

sem fins lucrativos ou grupo social. 

” Segundo esse mesmo autor essa 

fonte “busca a mídia para sensibi-

lizar e mobilizar o seu grupo social 

ou sociedade como um todo e o po-

der público, para defender uma causa 

social ou política (advocacy), tendo 

os meios de comunicação como par-

ceiros. “ (LAGE, 2001, p. 65).

A categoria de fontes especiali-

zadas, foi também constantemen-

te consultada em algumas matérias 

da análise. Para Sponholz (2008, p. 

11), fonte especializada “trata-se de 

pessoa de notório saber específico 

(especialista, perito, intelectual) ou 

organização detentora de um conhe-

cimento reconhecido. ”

 A produção de uma reportagem 

jornalística passa pela consulta de 

fontes, para a obtenção de informa-

ções e dados no contexto da apura-

ção.

A análise das matérias divulgadas 

pelo G1 Maranhão e apresentadas 

nessa pesquisa, trouxe a discussão 

da importância que tem as fontes de 

notícias para o trabalho jornalísti-

co, as fontes ao serem consultadas, 

entrevistadas ou citadas nas maté-

rias, faz com que as pessoas não só 

participem da construção da notícia, 

mas que as informações presentes 

em cada matéria jornalística, tenha a 

função de levar ao público as infor-

mações antes desconhecidas.

Palavras-Chave : Jornalismo; Fontes; Pandemia; Covid-19; G1 Maranhão.
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O processo adaptativo de obras li-

terárias para o audiovisual sofre, na 

maioria das vezes, mudanças drásti-

cas, principalmente em personagens 

femininas não tão perfeitas quanto a 

sociedade está acostumada a acom-

panhar. O foco principal do presen-

te trabalho é analisar as diferenças 

entre a Verônica Torres do livro Bom 

Dia, Verônica, escrito por Ilana Ca-

soy em parceria com Raphael Mon-

tes, lançado originalmente em 2016 

sob o pseudônimo de Andrea Kilmore 

e a Verônica Torres da adaptação para 

o audiovisual como série lançada na 

plataforma de streaming Netflix em 

2020, com criação de Raphael Mon-

tes. E como essa personagem sofreu 

mudanças de personalidade e caráter.

Partido do problema: Quais as di-

ferenças entre a protagonista do li-

vro e da série? Propõe-se como hi-

pótese a ideia de que as diferenças 

entre adaptação e obra literária le-

vanta aspectos importantes, como 

a rivalidade feminina, não contida 

no livro, bem como a idealização da 

anti-heroína, a normalização da mu-

lher como ser humano possuidora de 

comportamentos reprováveis ao pa-

radigma patriarcal, principalmen-

te ao que pese o comportamento da 

protagonista diante de sua dificul-

dade em aflorar seu “instinto ma-

ternal” e sua responsabilidade como 

esposa.

A protagonista da obra literária 

rompe com os modelos tradicionais 

de mulher ideal, premissa de cunho 

pragmático em sociedade, fazendo 

jus ao que o feminismo busca re-

pensar e recriar, que é a identidade 

de sexo sob uma ótica em que o in-

divíduo, seja ele homem ou mulher, 

não tenha que adaptar-se a modelos 

hierarquizados, e onde as qualidades 

“femininas” ou “masculinas” sejam 

atributos do ser humano em sua glo-

balidade (ALVES; PITANGUY, ).

A adaptação audiovisual atinge 

três aspectos problemáticos: a ênfa-

se da rivalidade feminina e suas co-
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notações conflitantes entre a mulher 

com cargo superior, branca, loira, 

elegante e sensual e a mulher de car-

go inferior, “desleixada”, impaciente 

e infeliz. As mudanças das caracte-

rísticas da protagonista em empregar 

traços tradicionais como a boa dona 

de casa, mãe e esposa dedicada, jun-

tamente com características moder-

nas como a mulher que trabalha fora 

e independente. O foco na corrupção 

policial brasileira, abordagem fre-

quente em roteiros nacionais.

Nenhum desses aspectos foram 

abordados na obra literária, o que 

implica na dúvida do porquê tais pre-

missas foram acrescentadas à série. 

Uma hipótese é a perspectiva de não 

existência de qualquer diferença e to-

das as mulheres seriam ou diferentes 

personificações de alguma essência 

arquetípica da mulher, ou personi-

ficações mais ou menos sofisticadas 

de uma feminilidade metafísico-dis-

cursiva (DE LAURETIS, 1994). Padro-

nizando a protagonista aos limites 

patriarcais costumeiros de imagem 

de mulher feminina, apesar de seus 

alcances contemporâneos.

O cotejamento entra a construção 

narrativa da personagem no livro e na 

série será realizado por meio de uma 

Análise de Conteúdo, um conjunto de 

técnicas para análise e tratamento da 

informação contida nas mensagens. 

Pode ser análise dos significados ou 

dos significantes a fim de verificar o 

conteúdo e colocar em evidência os 

objetivos. (BARDIN, 1977). As cate-

gorias da análise serão criadas a par-

tir da observação prévia da estrutu-

ra narrativa das duas obras, levando 

em conta as categorias de gênero. As 

etapas seguirão o modelo de Fonse-

ca Jr. (2005): partindo das ideias da 

pré-análise, a exploração do mate-

rial; o tratamento dos resultados ob-

tidos para a interpretação e valida-

ção dos dados, seguindo as etapas de 

organização da análise; codificação; 

categorização e inferência.

Palavras-Chave: Bom dia, Verônica; Adaptação Literária; Arquétipos 

femininos.
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Com o prolongamento da pande-

mia podemos refletir acerca da fun-

ção da televisão enquanto artefato 

que possibilita a propagação de ideo-

logias das mais variadas facetas. Não 

obstante recomendações resultan-

tes da pesquisa científica, diferentes 

opiniões veiculadas nos noticiários de 

diferentes canais, inclusive apresen-

tando pontos de vista negacionistas, 

conduziram a debates prejudiciais à 

vida das pessoas. Assim, por meio de 

um estudo bibliográfico, de cunho 

exploratório, o objetivo deste resumo 

visa refletir sobre a televisão e suas 

implicações na comunicação em so-

ciedade a partir das contribuições de 

Paulo Freire.

De acordo com o Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2019) de todos os domicílios pesqui-

sados em 2019, em 96,3% havia um 

aparelho de televisão. Diante desse 

dado e a complexidade da realida-

de brasileira, consideramos válido o 

questionamento freiriano:

Como enfrentar o extraordinário 

poder da mídia, da linguagem da te-

levisão, de sua “sintaxe” que reduz a 

um mesmo plano o passado e o pre-

sente e sugere que o que ainda não 

há já está feito. Mais ainda, que di-

versifica temáticas no noticiário sem 

que haja tempo para a reflexão sobre 

os variados assuntos (FREIRE, 1996, 

p. 157).

Nesse processo de ação-refle-

xão, um dos conteúdos veiculados 

no Jornal Nacional em 10 de maio de 

2022, aborda a respeito da confiança 

dos brasileiros nos trabalhadores da 

ciência:

A pesquisa revela que no Bra-

sil nove em cada dez pessoas (92%) 

confiam na ciência, índice acima da 

média global (89%). [...] Os países 

que mais investiram em ciência, não 

por acaso, são aqueles que mais se 

desenvolveram. (G1 JORNAL NACIO-

NAL, 2022, s/p, grifo no original).
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 Esse processo de busca pelo re-

conhecimento do trabalho das pes-

soas que se dedicam à ciência encon-

tra guarida nos anseios da sociedade; 

contraditoriamente, o poder de uma 

posição midiática política pode in-

fluenciar nas tomadas de decisões 

nos possibilitando identificar sobre-

posição da economia em contraposi-

ção com políticas públicas:

O saber começa com a consciência 

do saber pouco (enquanto alguém 

atua). Pois sabendo que sabe pou-

co é que uma pessoa se prepara 

para saber mais. Se tivéssemos 

um saber absoluto, já não pode-

ríamos continuar sabendo, pois 

este seria um saber que não es-

taria sendo. Quem tudo soubesse 

já não poderia saber, pois não in-

dagaria […] (FREIRE, 1983, p.31).

Considerando a confiança do povo 

brasileiro no trabalho dos cientis-

tas acima da média mundial, em que 

medida se explica a escassez de re-

cursos às ciências mesmo após a rea-

lidade ter demonstrado a importân-

cia da pesquisa e dos trabalhadores 

da ciência? Como os trabalhadores 

da mídia usam seu poder de argu-

mentação na superação de conflitos 

entre diferentes posições envolven-

do distintos poderes? Se trata apenas 

de uma questão de financiamento? 

Quem pagar mais terá suas ideias 

veiculadas, independente das impli-

cações éticas?

Freire (1996, p.157), ao se referir à 

televisão, nos alerta: “O mundo en-

curta, o tempo se dilui: o ontem vira 

agora; o amanhã já está feito. Tudo 

muito rápido. Debater o que se diz 

e o que se mostra e como se mostra 

na televisão me parece algo cada vez 

mais importante”.

Nessa perspectiva, inserirmos a 

televisão enquanto objeto de estudo, 

debates e outros aprofundamentos, 

parece-nos necessário para buscar-

mos compreender a essência da exis-

tência da natureza educativa e ética 

também por meio desse artefato que 

se faz presente na vida da maioria 

dos brasileiros.

Também podemos concluir que o 

poder de representatividade política 

por meio da televisão vem revelan-

do dissonância aos anseios da cole-

tividade no tocante a investimentos 

em políticas públicas, assim como, 

o patrocínio financeiro midiático 

dissociado da ação-reflexão de base 

freiriana pode gerar conflitos preju-

diciais à vida e a prática social cole-

tiva de modo a inibir o exercício das 

liberdades sociais.
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RESUMO

Este artigo pretende analisar os 

enquadramentos utilizados pelo por-

tal G1 durante a cobertura jornalísti-

ca da pandemia no Brasil. Através da 

Análise Indireta de Enquadramento 

(VIMIEIRO, MAIA, 2011), buscou-se 

responder a seguinte questão: como 

a atuação do Governo Bolsonaro na 

pandemia vem sendo representada 

pela mídia nacional? Partindo das 

noções defendidas pela Agenda Se-

tting (MCCOMBS, SHAW, 2009) e, 

considerando a notícia como uma 

representação da realidade (RODRI-

GO ALSINA, 2009), a pesquisa indica 

a predominância de frames contrá-

rios ao Governo Federal e o esfor-

ço da chamada grande imprensa em 

evidenciar as fake news disseminadas 

pelo atual presidente.

O presente artigo investiga as 

construções de sentido atribuídas 

pela imprensa nacional durante a di-

vulgação de notícias voltadas à ges-

tão Bolsonaro frente à pandemia. 

Para tal, pretende-se utilizar a Aná-

lise Indireta de Enquadramento (VI-

MIEIRO, MAIA, 2011) para observar 

os frames presentes nas reportagens 

publicadas pelo G1 durante os pri-

meiros quinze dias do mês de janeiro 

de 2021, período que antecede o iní-

cio da vacinação em massa contra a 

Covid-19 no país.

Seguindo a linha construcionista 

e, portanto, considerando a notícia 

como uma “representação social da 

realidade” (RODRIGO ALSINA, 2009, 

p. 14), este paper recorre às noções 

referentes da teoria da Agenda Set-

ting de McCombs e Shaw (2009) para 

construir seu embasamento teórico, 



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

47

já que compreende que a imprensa, 

por meio da saliência de determina-

dos temas e das angulações forneci-

das às reportagens, é capaz de exer-

cer influência na formação da opinião 

pública (MCCOMBS, SHAW, 2009) e 

na consolidação da memória coletiva 

(LIPPMANN, 2008). Nesse sentido, 

seja através da escolha das palavras, 

da seleção das fontes ou até mesmo 

da ocultação de determinados acon-

tecimentos (ABRAMO, 2016), acredi-

ta-se, junto a Bakhtin (1995), que os 

veículos de comunicação produzem 

discursos naturalmente ideológicos 

que impactam a opinião do público e 

auxiliam nas representações mentais 

sobre determinados acontecimentos 

e personalidades (LIPPMANN, 2008).

Com relação à relevância deste 

projeto, é interessante apontar que, 

além da atualidade do tema, este es-

tudo auxilia no fomento de discussões 

acerca das relações de poder entre o 

campo midiático e o político, trazen-

do à tona uma série de reflexões dedi-

cadas a compreensão das estratégias 

textuais da chamada grande impren-

sa - que perfazem o papel de qua-

lity papers no Brasil, segundo Molina 

(2007), - para constituir determina-

dos vieses em suas produções. Vale 

lembrar que a pesquisa em questão, 

apesar de estar estruturada em for-

mato de paper, faz parte do projeto 

de dissertação da autora, que se vale 

de outras abordagens metodológicas 

e objetos de estudo para analisar te-

mática similar.

 Por fim, no tocante aos resulta-

dos obtidos após a aplicação da Aná-

lise Indireta de Enquadramento ao 

corpus selecionado, nota-se a pre-

sença de seis enquadramentos dife-

rentes, além de oito problemas, sete 

causas e nove soluções que revela-

ram, entre vários padrões narrativos, 

o uso de citações diretas e a contex-

tualização de determinados aconte-

cimentos como estratégias para con-

ferir valência negativa à imagem de 

Bolsonaro durante o gerenciamento 

da crise sanitária.

Palavras-chave: Jornalismo; Bolsonaro; Covid-19; Enquadramento; Análise 

Crítica de Discurso.
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma análise preliminar 

sobre o potencial engajamento de se-

guidores, simpatizantes e militantes 

nas redes sociais dos pré-candidatos 

em 2022 à presidência, Bolsonaro e 

Lula. Na área temática da Comuni-

cação Política acompanhamos um 

avanço quantitativo e qualitativo de 

estudos que intentam saber como a 

internet e seus diversificados am-

bientes virtuais como sites, blogs e 

redes sociais estão sendo capturados 

eleitoralmente pelos partidos e can-

didatos para disseminar estratégias 

com o objetivo em dar visibilidade e 

de obter a adesão às campanhas elei-

torais. Em específico as redes sociais, 

foco desta análise, elas se apresen-

tam como ambientes virtuais cada 

vez mais utilizados como instru-

mento de comunicação política nas 

eleições com o propósito de divulgar 

mensagens com o desígnio de per-

suadir seguidores, imprensa e for-

madores de opinião.

Os pré-candidatos a presidente 

nas eleições de 2022, Jair Bolsona-

ro e Lula possuem perfis em várias 

redes sociais e ambos se colocam de 

acordo com as pesquisas pré-eleito-

rais como os principais concorrentes 

na disputa ao cargo de presidente do 

Brasil. Pretendemos responder nes-

ta análise preliminar sobre quais re-

des sociais estão sendo usadas por 

Bolsonaro e Lula e qual o potencial 

que elas mostram de engajamento 

de seguidores nas respectivas pré-

-candidaturas. Argumentamos aqui 

que os usos das redes sociais se co-

locam como estratégicas para o en-

gajamento dos seguidores e simpati-
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zantes para as campanhas eleitorais 

previstas a partir de agosto de 2022.

Fundamentação teórica

A literatura sobre política e in-

ternet tem chamado atenção de pes-

quisadores da Comunicação, Ciências 

Sociais, Sociologia, Ciência Política 

e outras áreas (SAMPAIO et al., 2021), 

apresentando pesquisas interdiscipli-

nares em periódicos sobre a demo-

cracia digital e sobre a utilização das 

redes sociais em processos políticos 

eleitorais (SAMPAIO et al., 2020; KLEI-

NA, 2020; VINHAS; SAINZ; RECUERO, 

2020; ANGELI; SAMPAIO, 2019).

Em específico ao uso de redes so-

ciais como instrumento de comuni-

cação política em períodos eleitorais 

denota-se um princípio de democracia 

digital ao propor pela internet o acesso 

às informações aos eleitores. No en-

tanto, a internet também é usada para 

construção de imagem negativa de po-

líticos adversários ou para a propaga-

ção de desinformação ou notícias fal-

sas (CASTILLO , 2018, p. 86).

Procedimentos metodológicos

Adota-se aqui a pesquisa quan-

titativa de estatística descritiva para 

a coleta, descrição e apresentação de 

dados observados. Os dados foram 

coletados a partir da variável “núme-

ro de seguidores” ao perfil das redes 

sociais dos pré-candidatos Bolsonaro 

e Lula. O recorte temporal da coleta 

compreende o período pré-eleitoral 

entre 31/12/2021 a 31/05/2022. As re-

des sociais monitoradas foram Face-

book, Instagram, Twitter, YouTube, 

TikTok e Telegram. As redes sociais 

de Jair Bolsonaro estão agrupadas ao 

seu perfil oficial e as redes sociais 

de Lula são do seu perfil oficial e as 

criadas a partir de março de 2022 

para a campanha eleitoral, agrupadas 

no site Lulaverso.

Resultados

Bolsonaro é um político com mui-

tos seguidores em suas redes sociais. 

No acompanhamento sobre o núme-

ro de seguidores entre janeiro e maio 

de 2022, observa-se que Bolsonaro 

tem um grande volume de segui-

dores no Twitter, Facebook, Insta-

gram, YouTube, Telegram e TikTok. 

Os dados abaixo mostram que em 

todas as redes sociais do pré-candi-

dato Bolsonaro houve o crescimento 

de seguidores a partir de janeiro de 

2022. Isso mostra uma adaptação do 

pré-candidato às redes sociais a par-

tir da administração deste ambiente 

virtual pela família Bolsonaro. Toda-

via, segundo um levantamento após 

o anúncio da compra do Twitter por 

Ellon Musk (GRANJEIA, 2022) mos-

tra que uma quantidade significativa 

dos seguidores de Bolsonaro no Twi-

tter são robôs, que teriam a função 

de simular interações e aumentar o 

engajamento neste perfil.
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QUADRO 1. REDES SOCIAIS - LULA X BOLSONARO – (31/12/2021 a 31/05/2022)

Legenda: (M) Milhão; (K) Mil. Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

As redes sociais do perfil oficial de 

Lula também apresentaram aumen-

to de progressivo de seguidores entre 

janeiro e maio. No entanto, os dados 

mostram que o perfil do Telegram 

não apresenta grande número de se-

guidores se comparado às outras re-

des sociais perfil Lula. Já para o Tik-

Tok, o pré-candidato Lula criou um 

perfil somente para o Lulaverso. Este 

perfil apresenta poucos seguidores 

em todas as redes sociais, possivel-

mente porque se trata de um perfil 

exclusivo para campanha eleitoral 

que terá início em agosto de 2022.

Considerações finais

Esta análise preliminar sugere 

que as redes sociais dos pré-candi-

datos Bolsonaro e Lula possuem um 

potencial expressivo de seguidores 

que poderão ser mobilizados para o 

fortalecimento das respectivas cam-

panhas eleitorais. Neste momento 

pré-eleitoral o número de seguidores 

de Bolsonaro é superior ao de Lula 

Pré-candidatos à presidência 2022 - Redes Sociais

Bolsonaro Twitter Facebook Instagram YouTube Telegram TikTok

31/12/2021 7.208.621 10.975.781 19 M 3,58 M 1.021.129 335.5 K

31/01/2022 7.271.493 10.988.088 19,2 M 3,6 M 1.039.429 660.2 K

28/02/2022 7.372.012 10.985.430 19,3 M 3,62 M 1.067.646 1.0 M

31/03/2022 7.504.442 10.980.800 19,5 M 3,64 M 1.337.078 1,2 M

30/04/2022 7.836.132 14.562.628 19,7 M 3,66 M 1.343.807 1,4 M

31/05/2022 8.161.655 14.577.716 19,9 M 3,68 M 1.335.616 1,6M

Lula Twitter Facebook Instagram YouTube Telegram TikTok

31/12/2021 2.984.185 4.158.862 3,8 M 379 mil 46.452 -

31/01/2022 3.074.450 4.168.150 4 M 388 mil 47.529 -

28/02/2022 3.140.929 4.169.792 4,1 M 394 mil 47.641 -

31/03/2022 3.242.583 4.176.716 4,3 M 406 mil 53.619 -

30/04/2022 3.394.359 4.901.106 4,8 M 417 mil 64.503 -

31/05/2022 3.586.896 4.943.166 5,1 M 479 mil 76.996 -

Lualaverso Twitter Facebook Instagram YouTube Telegram TikTok

31/03/2022 9.582 - 11,6 mil 172 2468 1776

30/04/2022 17.784 - 14,2 mil 210 2908 2023

31/05/2022 24.355 - 32 mil 280 3310 4377
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em todas as redes sociais. Embora o 

número de seguidores não signifi-

que de fato o sucesso eleitoral por-

que depende também de outros fato-

res como, por exemplo, saber o que 

postar, como postar e quando postar, 

etc. A criação de conteúdo nas redes 

sociais podem gerar interesses e pau-

tas eleitorais favoráveis aos pré-can-

didatos. Ou seja, Bolsonaro e Lula se 

tornam influenciadores digitais nas 

redes sociais.

Palavras-Chave: Comunicação Política, Redes sociais, Eleição 2022.
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Os prêmios de fotojornalismo ma-

nifestam os padrões fotojornalísticos 

de cada época ao refletir o contexto 

em que vivemos (OLIVEIRA, 2017). 

Quanto à natureza da imagem, a di-

ferença entre uma fotografia comum 

e uma jornalística é que na segunda 

existem alguns critérios que a torna 

passível de publicação em veículos 

informativos (MAZER, 2010). Os va-

lores-notícia, que orientam o jorna-

lismo, são sistematizados por Tra-

quina (2013) em critérios de seleção 

(divididos em substantivos e con-

textuais) e em critérios de constru-

ção. Tais processos de noticiabilidade 

são influenciados, segundo Moreira 

(2006), por diversos fatores econô-

micos, ideológicos e econômicos.

Desse modo, objetivou-se com 

este trabalho identificar os principais 

critérios de noticiabilidade da foto-

grafia ganhadora do World Press Photo 

(WPP) de 2022, a partir tanto da foto 

quanto de textos de apresentação e 

de divulgação. A fotografia Kamloops 

Residential School4 foi feita pela fo-

tojornalista Amber Bracken e é uma 

denúncia sobre a violência que jovens 

indígenas canadenses sofreram nos 

colégios internos, desde o século 19, 

na tentativa de assimilação da cultura 

ocidental. Foi obtida uma nuvem de 

palavras (Figura 1) usando o software 

Iramuteq (RATINAUD, 2014) a partir 

de quatro textos de apresentação da 

foto ganhadora nos sites WPP4, Cap-

turemag5, Domestika6, CBC7.
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Figura 1 – Nuvem de palavras a partir dos textos analisados.

amber-bracken-residential-school-1.6411587> Acesso em 10/06/2022.

A partir de tal nuvem, foram iden-

tificados os critérios de noticiabili-

dade (TRAQUINA, 2013) e, adicional-

mente, também os critérios a partir 

da análise da foto. Fizemos uma aná-

lise de conteúdo que, segundo Sam-

paio e Lycarião (2021), é uma técnica 

de pesquisa científica que descreve, 

quantifica ou interpreta certo fenô-

meno buscando significados, inten-

ções, consequência ou contextos.

Tabela 1 – Critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2013) na análise textual e fotográfica

ROs valores-notícia são, de acordo 

com Traquina (2013, p. 91), “um ele-

mento básico da cultura jornalística 

que os membros desta comunidade 

interpretativa partilham”. Neste es-

tudo foram identificados um total de 

seis e três critérios de noticiabilida-

de, respectivamente, pela nuvem de 

palavras e pela fotografia.

De acordo com Souza e Caeta-

no (2021, p. 189), “fugir dos clichês 

pelo efeito de documentalidade pode 

ser, então, uma forma de traduzir a 

emoção ou incitar o afeto […] pela 

suspensão do esperado, pela supe-

ração de seus clichês”. Quando isso 

acontece, existe uma relação de de-

pendência entre texto-imagem para 

a produção do sentido geral. Caetano 

e Veiga (2015, p. 125) destacam que 

Valor-notícia Nuvem de palavras Fotografia

Seleção - substantivos notoriedade, novidade, 
relevância

morte, novidade

Seleção - contextuais visualidade visualidade

Construção personalização, conso-
nância

dramatização
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os “aspectos de complementarieda-

de semântica se anunciam entre as 

duas linguagens, ou os dois discur-

sos – texto verbal e imagem –, que 

se convertem em duas grandezas de 

uma totalidade de sentido”.

Além disso, houve coincidência 

para os critérios de novidade (sele-

ção – substantivos) e de visualidade 

(seleção – contextuais). A diferença 

entre a maioria dos critérios reforça 

a ideia de complementariedade entre 

o texto e a foto para obtenção de uma 

informação eficiente.

Palavras-Chave: Fotojornalismo; Critérios de Noticiabilidade; Kamloops 

Residential School.
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Entre os conteúdos enganosos re-

lacionados às eleições presidenciais 

em 2018 e que voltaram a ser men-

cionados em 2022, a confiabilidade 

das urnas eletrônicas esteve em pau-

tas. Informações a respeito da inse-

gurança e da manipulação dos votos 

circulam em redes sociais digitais e 

são replicadas por políticos, incluin-

do o presidente Jair Bolsonaro. Os 

discursos do presidente da república 

reafirmam desconfianças populares 

que, de acordo com D’Ancona (2018) 

e Derosa (2019), estão presentes na 

população com mais forças desde os 

anos de 1990. A diferença para os dias 

atuais, de acordo com Empolli (2020), 

é que o uso dessa desconfiança como 

artifício político está cada vez mais 

presente na política mundial. Para 

esses líderes, “o jogo não consiste 

mais em unir as pessoas em torno 

de um denominador comum, mas, 

ao contrário, em inflamar as paixões 

do maior número possível de grupe-

lhos para, em seguida, adicioná-los, 

mesmo à revelia” (EMPOLI, 2020, p. 

21). O assunto provocou a reação do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que 

promoveu uma campanha institucio-

nal veiculada em diferentes mídias 

afirmando a eficácia do sistema im-

plementado no Brasil em 1996. En-

tende-se, portanto, a necessidade de 

se estudar os modelos de utilização 

das mídias para estratégias de poder, 

assim como as características dos 

discursos utilizados pelo TSE para 
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combater a desinformação. É neste 

contexto que o projeto de pesquisa 

“Fake News e amplificação do medo: 

estudo de instabilidades sociais a 

partir da proliferação de notícias fal-

sas (desinformação)” tem atuado. No 

presente relato, procuramos discutir 

estratégias discursivas sobre vulne-

rabilidades no sistema eletrônico de 

votação adotado no país – conside-

radas imprecisas e enganosas –, bem 

como as campanhas do TSE para in-

formar sobre a segurança do sistema.

A partir do discurso do Presiden-

te Jair Bolsonaro em 07 de setembro 

de 2021 insinuando a vulnerabilidade 

das urnas eletrônicas, questiona-se 

o papel de sujeito ativo como fon-

te fidedigna assumido por Bolsona-

ro, bem como o uso das mídias para 

travar uma guerra narrativa entre a 

campanha do Tribunal Superior Elei-

toral e os discursos do presiden-

te. Portanto, o presente estudo tem 

como objetivo comparar estratégias 

de divulgação e elementos de dis-

cursos difamatórios com os de defesa 

das urnas eletrônicas.

Ramonet (2013) aponta a preocu-

pação crescente em líderes de opinião 

que não são especialistas no assun-

to, mas seus comentários e achismos 

podem ser interpretados como uma 

verdade. Esse personagem, ao qual 

Ramonet (2013) chama de “cidadão 

informante” usa de seu amplo po-

der de fala de modo que pode cau-

sar riscos a quem o consome como 

única fonte de informação. O cida-

dão informante “tem duas caracte-

rísticas principais por um lado, ele 

é um amador, não um profissional 

da informação em nossa sociedade, 

a internet está permitindo o auge 

da massificação de um novo tipo de 

amador especialista. (MORAES; RA-

MONET; SERRANO, 2013).

O trabalho está em desenvolvi-

mento. Trata-se da apresentação 

do projeto de mestrado do primeiro 

autor deste texto, sob orientação da 

terceira autora. Mas, é possível in-

ferir que se faz necessário capacitar 

a população visando à “alfabetização 

midiática e informacional e à promo-

ção de ações educacionais” (BRASIL, 

2022, p. 36). Portanto, há necessi-

dade de se promover a checagem de 

informações, a educação midiática e 

a inovação da área, buscando usar 

recursos tecnológicos no monitora-

mento de desinformação e no des-

velamento de interesses por trás da 

prática. Além do mais, as notícias 

falsas demonstram ser complexas, 

pois contêm como argumentos o que 

parte do público quer ouvir e não o 

que ele deve ouvir.

Palavras-Chave: Desinformação; Discurso; Sujeito Ativo; Desconfiança 

Midiática.
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Os Jogos Olímpicos da era mo-

derna foram criados em 1896, com 

a premissa de celebrar as virtudes 

masculinas, como força e virilida-

de. Desde então, as sociedades vêm 

se modificando. A partir da análi-

se de enquadramento, este trabalho 

busca entender o papel do Jornalis-

mo no reconhecimento e valorização 

do esporte feminino. A pergunta de 

pesquisa é: a forma como a cober-

tura jornalística brasileira dos Jogos 

Olímpicos enquadra as modalidades 

femininas contribui para a visibilida-

de e a desmarginalização do esporte 

praticado por mulheres?

O objetivo geral é analisar o en-

quadramento utilizado durante as 

coberturas jornalísticas brasileiras 

das edições de 2016 e 2020 dos Jogos 

Olímpicos, nas modalidades coleti-

vas futebol e voleibol feminino, sob 

a perspectiva de gênero, e os objeti-

vos específicos são verificar como é 

o tratamento dado às atletas femi-

ninas, e se há maior destaque para 

os esportes masculinos; comparar se 

o enquadramento das modalidades 

foi diferente de edição para edição; 

identificar se houve ou não o aumen-

to de jornalistas mulheres na cober-

tura dos eventos esportivos.

Realizou-se o mapeamento de 

757 matérias publicadas pelo portal 

Globo Esporte sobre vôlei e futebol 

durante as edições dos Jogos Olím-

picos do Rio/2016, e de Tóquio/2020, 

realizada em 2021 devido à pandemia 

de covid-19. Filtrando publicações 

que só citassem as duas modalida-

des, foram selecionadas 329 repor-

tagens que as tratassem de forma 

aprofundada. A análise consistiu na 

observação das matérias sobre as 

modalidades femininas, as matérias 

sobre as modalidades masculinas fo-

ram apenas contabilizadas.

Em 2016, a cobertura do portal 
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produziu 30 matérias sobre o futebol 

feminino e 28 sobre o masculino; 38 

sobre o voleibol feminino e 46 sobre 

o masculino; nos Jogos de Tóquio, 

foram 21 sobre o futebol feminino e 

51 sobre o masculino; 56 sobre o vo-

leibol feminino e 38 sobre o mascu-

lino.

Quanto ao enquadramento, Ro-

thberg (2010) o descreve como uma 

ferramenta utilizada por jornalistas 

para dar sentido a eventos e situa-

ções noticiadas, “um enquadramento 

é construído por meio de operações 

como seleção, exclusão ou ênfase de 

determinados aspectos e informa-

ções, compondo perspectivas gerais 

para a compreensão de acontecimen-

tos e situações cotidianas” (p. 23).

Constatou-se que a cobertura do 

futebol, em 2016, se referia à seleção 

feminina como “Marta e cia”, trazia 

comparações à equipe masculina que 

reforçavam a marginalização do es-

porte feminino. Na edição seguinte, 

o portal passou a destacar a equipe 

como um todo, não apenas a princi-

pal jogadora, dando espaço também a 

outras atletas.

No vôlei, nos Jogos do Rio, o site 

trouxe perfis das atletas e reforçou o 

esporte como uma modalidade “es-

teticamente bela”; deu destaque a 

3 “Frames have at least four locations in the communication process: the communicator, the text, the 
receiver, and the culture” (ENTMAN, 1993, p. 52).

aspectos irrelevantes para uma co-

bertura jornalística, que reforçam a 

feminilidade das atletas. Na edição 

mais recente, as matérias que abor-

davam apenas uma atleta não tinham 

como foco a vida pessoal, mas o de-

sempenho na competição. No entan-

to, mesmo que relacionado ao espor-

te, chamou a atenção a ênfase dada 

ao fato de a equipe ter a atleta mais 

velha a subir no pódio.

Outro fator analisado foi a presen-

ça de mulheres produtoras de notí-

cias. Como Entman propõe, “enqua-

dramentos têm pelo menos quatro 

locais no processo de comunicação: 

o comunicador, o texto, o receptor, 

e a cultura” (ENTMAN, 1993, p. 52, 

tradução nossa)3, o que pode explicar 

as abordagens utilizadas e a ausência 

de discussões sobre gênero nas ma-

térias, já que na cobertura do vôlei, o 

número de assinaturas de jornalistas 

mulheres passou de um na edição do 

Rio para zero em Tóquio, e no caso 

do futebol, as matérias assinadas por 

mulheres passaram de 11 para nove. 

Constata-se que, apesar de estar 

atrasado em alguns aspectos, o jor-

nalismo esportivo está, aos poucos, 

se transformando e reflete as mu-

danças pelas quais a sociedade vem 

passando.

Palavras-Chave: Jogos Olímpicos; Enquadramento; Gênero; Globo Esporte.
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Sabemos que a principal função 

do profissional das comunicações so-

ciais, em especial, o jornalismo está 

relacionado com a necessidade de in-

formar, ou seja, passar informações 

para todos mediante os diversos ti-

pos de canais, como rádio, televisão, 

jornal, revista impressa, entre ou-

tros (REGINATO, 2020). Nesse senti-

do, ainda que sinteticamente, temos 

como objetivo, analisar a trajetória 

de mulheres pioneiras na história do 

jornalismo brasileiro, em épocas nas 

quais os recursos tecnológicos eram 

diferentes dos quais temos hoje.

O quadro teórico conta com auto-

res, como: Amorim (2022), Bombar-

delli (2021), Machado (2015) e Santos 

(2019). Quanto aos procedimentos 

metodológicos, esta pesquisa classi-

fica-se como bibliográfica e de cunho 

qualitativo, com objetivos explorató-

rios. 

Desta forma, considerou-se al-

guns pontos da trajetória de algumas 

jornalistas brasileiras que foram pio-

neiras em alguma atividade na mídia 

televisiva, tais como: Nísia Floresta 

(1810-1885), que foi a primeira mu-

lher a publicar textos em jornais no 

país e pioneira do feminismo no Bra-

sil.  Nessa perspectiva, outro nome 

importante é o de Josephina de Aze-

vedo (1851-1913), que no ano de 1888 

fundou o jornal: A Família. Em seus 

periódicos tratava de temas como; 

educação e os direitos das mulheres, 

especialmente, nas questões políticas 

do país (MOURA, 2018).

Outra personalidade importan-

te nesse campo foi Júlia Medeiros 

(1896-1972), que atuou e lutou pela 
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igualdade de gênero. No jornalismo 

dedicou-se a temas como educação e 

política. Nessa mesma linha de atua-

ção podemos citar: Almerinda Gama 

(1899-1999), que foi uma das pri-

meiras mulheres negras a atuar no 

sindicalismo, na política e no jor-

nalismo numa época em que o ma-

chismo e o racismo eram considera-

dos altos (BATISTA, 2015), algo que 

lamentavelmente ainda está muito 

presente em nosso tempo. Outra fi-

gura importante na história do jorna-

lismo brasileiro é Antonieta de Bar-

ros (1901-1952), que se destacou pela 

forma como expressava suas ideias, 

numa época em que as mulheres não 

tinham liberdade de expressão, algo 

que infelizmente, ainda se manifesta 

nos dias de hoje em alguns contex-

tos. 

Outra jornalista e crítica da época 

em discussão foi Beatriz Nascimen-

to (1942-1995), que atuou no mo-

vimento negro e na impressa e teve 

sua vida profissional interrompida 

por feminicídio. Ela colaborou para 

revistas e jornais. Um dos trabalhos 

mais importantes de sua obra foi o 

documentário Ori, que debateu sobre 

os movimentos negros no país (BA-

TISTA, 2016). 

Também, Eneida de Moraes 

(1904-1971) foi uma mulher que li-

derou greves e manifestações críti-

cas sobre o capitalismo e opressões 

do governo, publicou livros, tais 

como: “História do Carnaval Cario-

ca”. Atuou como repórter e cronis-

ta do carnaval carioca. Por fim, não 

menos importante, temos o nome de 

Patrícia Galvão (Pagu) (1910-1962), 

conhecida por quebrar os padrões de 

sua época em diversas mídias. Par-

ticipou de diversas greves e foi presa 

por causa do seu comportamento no 

jornalismo (BASSO, 2017).

 Como resultados, apresenta-

mos esta singela contribuição que 

buscou colocar em pauta alguns te-

mas nem sempre debatidos tal como 

necessitam na contemporaneidade.  

Nesse sentido, ao abordar a traje-

tória de algumas jornalistas brasi-

leiras, pioneiras e suas vivências e 

desafios por meio de uma cronologia 

que as destaca, espera-se promover 

um impacto positivo, sobretudo para 

aqueles que desconhecem essas per-

sonalidades pioneiras no jornalismo 

brasileiro.

Palavras-Chave: Mulheres; Trajetória; Jornalismo.
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Este resumo expandido refere-

-se a um recorte da pesquisa “Aque-

la preta era eu”: Representações sobre 

mulheres negras em matérias dos si-

tes ContilNet Notícias e G1 Acre. Aqui, 

apresentam-se reflexões acerca de 

um dos casos representados em três 

textos publicados no G1 Acre, são eles: 

Membro do CFA faz post racista com go-

leira da seleção e gera polêmica (RO-

DRIGUES, 2016, online); “Tolerância 

zero”, diz CFA sobre post racista de um 

de seus membros (G1 ACRE, 2016, on-

line); e Após comentário racista, mem-

bro do CFA se retrata com goleira da se-

leção (NASCIMENTO, 2016, online). 

A escolha dos textos se justifica pela 

repercussão que o caso teve, prova-

velmente por se referir a Bárbara Mi-

cheline, goleira da seleção brasileira 

de futebol, mulher negra que estava 

em evidência em razão de seu traba-

lho publicizado nos Jogos Olímpicos 

realizados no Rio de Janeiro.

O aporte teórico adotado inclui a 

noção de jornalismo de subjetivida-

de (MORAES, SILVA, 2019), que per-

mite compreender que a narrativa 

construída pelo jornalismo, por mais 

que persiga um ideal de objetivida-

de, herança do paradigma positivis-

ta que o constitui, não pode ser livre 

das ideologias. Aqui, tanto racismo 

quanto sexismo são compreendidos 

como sistemas de dominação que 

possuem uma dimensão ideológica. 

Tal dimensão faz com que as iniqui-

dades sociais de raça e gênero, por 

exemplo, sejam justificadas e legiti-

madas (COLLINS, 2019). Entendendo 

que as representações não estão des-

conectadas de um contexto social e 

histórico, a democracia racial (NAS-

CIMENTO, 2003; NASCIMENTO, 2016 

[1978]) é outro conceito que atraves-

sa as reflexões propostas, em razão 
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de sua centralidade para a abordagem 

das relações raciais brasileiras e do 

modo como o caso Bárbara Miche-

line foi representado nos três textos 

jornalísticos estudados por meio da 

análise de conteúdo (BARDIN, 2016 

[1977]).
A escrita das matérias do G1 Acre 

foi ocasionada por um post na rede 

social digital Facebook em que Marcos 

Clay, então integrante do Conselho 

Federal de Administração (CFA), di-

zia “Eu odeio preto, mas essa goleira 

do Brasil tinha chance!”. A cobertura 

ficou restrita às falas de Clay e a uma 

nota emitida pelo CFA após a reper-

cussão do caso. Ao longo dos textos é 

possível perceber, nas falas de Clay, 

os movimentos comuns adotados por 

pessoas quando flagradas cometendo 

racismo: dizem que não são racistas, 

têm amigos negros, que a maldade 

está nos olhos de quem as chama de 

racistas; após a repercussão, às ve-

zes, pedem desculpas. Em termos de 

construção de representações jorna-

lísticas, os textos quase não proble-

matizam o assunto. O caso de racismo 

chega a ser classificado como gerador 

de polêmica. Apesar de nomearem a 

postagem como racista, os textos não 

dão conta de aprofundar o assunto, 

apresentando análises de pesquisa-

doras/es das relações étnico-raciais 

ou consultando fontes referenciais 

(SCHMITZ, 2011), por exemplo.

Assim, o caso foi representado 

como desvinculado de um sistema de 

dominação que organiza as institui-

ções e relações sociais, e mais: sem 

ofertar aos leitores uma possibilida-

de de refletir sobre o assunto de for-

ma complexa, apontando os proble-

mas implicados em falas como as de 

Marcos Clay, que depreciam pessoas 

negras e ao mesmo tempo hiperse-

xualizam mulheres negras e as tra-

tam como disponíveis aos interesses 

sexuais de quaisquer pessoas. Con-

clui-se que a objetividade que nega 

a subjetividade está para o jornalis-

mo como o mito da democracia ra-

cial está para o Brasil: ambos os me-

canismos protegem seus adeptos de 

se responsabilizarem pelos efeitos de 

suas práticas enquanto camadas sig-

nificativas da população seguem re-

legadas a múltiplos níveis de exclu-

são. Adotando a objetividade como 

um ideal que está acima de tudo e 

que tudo justifica, o jornalismo cola-

bora com a manutenção de desigual-

dades, do mesmo modo como o mito 

da democracia racial o faz.

Palavras-chave: Bárbara Micheline; G1 Acre; Jornalismo; Representações.
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Resumo

A pesquisa A representação da 

Baixada Fluminense no videocli-

pe BXD existe! do Coletivo Xuxu 

Comxis3 partiu do videoclipe BXD 

existe! (2021), do coletivo iguaçuano 

Xuxu Comxis. A hipótese é que o vi-

deoclipe apresenta uma representa-

ção da Baixada Fluminense (RJ) para 

além do estigma social, dando ênfase 

às religiões de matriz afro-brasileira; 

ao afeto pelo território baixadense; e, 

a história da região.

1. Relevância

Tradicionalmente a Baixada Flu-

minense (RJ), carregada de este-

reótipos e estigmas sociais (ROCHA, 

2014), é um território marcado pela 

resistência e por lutas contra as vio-

lações do Estado (RODRIGUES e FLO-

RENTINO, 2000). Sendo assim, a 

importância deste trabalho é dar vi-

sibilidade de como as mídias baixa-

denses independentes constroem um 

discurso sobre si e refletem questões 

relevantes como território, identida-

de e trabalho.

A pesquisa partiu do videoclipe 

BXD existe! do Coletivo Xuxu Comxis 

(2021), trabalho coletivo de artistas 

moradores da Baixada Fluminense 

com variadas visões, valores e con-

cepções, cujo propósito é a constru-

ção de um discurso sobre o que é a 

Baixada Fluminense para além do 

estigma social.
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2. Quadro teórico e Metodologia

O conceito de representação se 

apoia em Stuart Hall que diz que 

através do audiovisual construímos 

representações de ideias, visões de 

mundo, interpretações e concepções, 

compreensões e sentidos (HALL, 

2016, p. 53).

Também foi relevante o concei-

to de cinema de guerrilha (LEROUX, 

2017, p.3) uma forma de produzir au-

diovisual através de poucos recursos 

e potencializar esses recursos, como 

BXD existe!.

A metodologia tomou a análise de 

conteúdo (GOMES, 2015) com a co-

leta de dados dividida em três fases: 

unidades de registro – dividindo o 

videoclipe a partir de suas principais 

cenas; realocação temática a partir 

daquilo que era abordado (religião, 

trabalho, história); e, com o docu-

mento organizado foi encontrado 

elementos de representação (HALL, 

2016, p.86-87). Estas categorias te-

máticas foram arranjadas e rearran-

jadas a fim de que se promovesse re-

flexões qualitativas acerca dos temas 

encontrados.

4. Resultados

A análise metodológica apontou 

três categorias: afeto pelo território, 

através de representações visuais, 

promovendo a leitura positiva da 

Baixada; presença dos orixás, reme-

tendo a valores ligados às divinda-

des; e, temporalidades, promovendo 

uma construção identitária histórica. 

Estes elementos se sobrepunham e 

adicionam camadas de sentido.

Nas considerações finais foi pos-

sível pensar o território para além 

dos estudos clássicos que pensam a 

região geograficamente; e desnatu-

ralizar os estigmas sociais como fe-

nômenos totalitários e hegemônicos.

Em suma, Baixada Fluminense é 

um discurso de poder em constante 

construção e reconstrução, sendo ar-

ticulado por diferentes agentes, a fim 

de promover significados, a depender 

dos interesses daqueles que se apro-

priam da expressão Baixada Flumi-

nense.

 O videoclipe BXD existe!, além de 

registro histórico, manifesta ideias e 

ações de agentes históricos da Bai-

xada Fluminense em seu processo 

de ressignificação da realidade social 

através de instrumentos simbólicos 

(BOURDIEU, 1989, p. 12-13). Assim 

compreendemos que a região cons-

trói suas próprias ferramentas de 

rearticulação através de dispositivos 

sociais como a cultura audiovisual 

para promover a construção de uma 

outra memória social do território 

(DURHAM, 2004, p. 234)

Palavras-Chave: representação; audiovisual; Baixada Fluminense.
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O jornalismo se fortificou desde 

seu surgimento até metade do século 

XX, quando crises políticas começa-

ram a produzir questionamentos na 

população sobre a credibilidade das 

instituições e grande mídia. Nesse 

contexto, surge o fact-checking. San-

tos e Maurer (2020), usando o con-

ceito proposto por Graves (2016), de-

finem checagem de fatos como um 

“movimento de reforma”, buscan-

do o resgate de bases do jornalismo 

usando de atributos como a defesa 

da verdade e a objetividade. Porém, 

a relação com a verdade está baseada 

em estratégias negociáveis, que nes-

sa verdade se trabalha um processo 

que possa ser realizado um tipo de 

jogo político, que favorece algumas 

das partes envolvidas, como aponta 

Ana Regina Rego (2021). 

Diniz (2016) comenta que mo-

mentos de desordem social e calami-

dades públicas, como a pandemia de 

2020, são ambientes perfeitos para o 

surgimento de veículos especializa-

dos em fact-checking. O aparecimento 

de novas agências de checagem, as-

sim como novos métodos de comba-

te a desinformação, foram objetos de 

estudo do Grupo de Pesquisa Novas 

Práticas em Jornalismo Inovação no 

Ensino para o Combate à Desinfor-

mação. Uma série de entrevistas com 

profissionais da área foram realiza-

das ao longo do ano de 2021, através 

do projeto Apura Verdade para se ve-

rificar os métodos empregados para 

enfrentar a alta onda de desinforma-

ção que circulava.
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Canavilhas e Ferrari (2018) apon-

tam que o jornalismo como um todo 

está se reeducando em um processo 

iniciado pelo “movimento reforma-

dor” que começou com o fact-che-

cking. A necessidade de informar ao 

seu público sobre fatos exaustiva-

mente checados, é uma retomada da 

credibilidade nos meios de comuni-

cação tradicionais e nas redações jor-

nalísticas consolidadas.

A infodemia atual fez com que, 

cada vez mais, o consumidor de in-

formação procure embasamento nas 

informações que chegam até ele, 

buscando a credibilidade das agên-

cias de fact-checking e do jornalismo 

como um todo para atestar a veraci-

dade dos fatos. Ramonet (2013) in-

dica que a função do jornalista nesta 

nova era de informação “é garantir a 

veracidade da informação.” (RAMO-

NET, 2013, p. 68). Ana Regina Rêgo 

(2021), entrevistada no Apura ver-

dade, destaca que “a preocupação do 

momento é a gente trabalhar uma 

construção de reputação, de reatar a 

credibilidade jornalística por outros 

caminhos especificamente de bai-

xar a bola de jornalismo se tornaram 

humilde ouvir a sociedade ouvir os 

outros regimes de verdade reativar o 

contrato.”

A credibilidade jornalística está 

atrelada ao modo de apurar, checar 

e reportar as informações que che-

gam a todo momento e de como es-

sas informações são passadas para 

o público. O jornalista, por sua vez, 

tem que se preocupar cada vez mais 

como as informações que vão sendo 

divulgadas e como foi feita a apu-

ração dessas notícias. Ana Regina 

Rêgo (2021) vai além e destaca que 

é preciso ter uma formação mais di-

recionada ao trabalho de combate a 

desinformação e que a mídia possa 

estar disposta a percorrer esse cami-

nho junto com as instituições de en-

sino. “Eu acho que nem a mídia, nem 

a academia, tem ainda a humildade 

suficiente para negociar com a socie-

dade e nem a formação que seja exi-

gida nesse momento dessa potência 

da desinformação. E, principalmente, 

desse bios virtual. Eu acho que é onde 

a gente tem que ter mais consciên-

cia”. Magali Cunha (2021), também 

entrevistada do Apura Verdade, afir-

ma que “o nosso trabalho também 

tem que ser de educadores, educado-

ras e formadores para a informação 

digna e coerente com aquilo que ela 

deve ser”. Portanto, o fact-checking 

vai além do que se espera: não basta 

verificar, sendo necessária uma for-

mação adequada para que se trans-

mitam os fatos de maneira correta.

Através de novas entrevistas que 

serão realizadas no ano de 2022, pre-

tende-se entender novos métodos 

praticados após dois anos de info-

demia da Covid-19 e em pleno ano 

eleitoral onde, segundo o que houve 
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em 2018, espera-se uma alta onda de desinformação circulando.

Palavras-Chave: Desinformação; Fake News; Fact-cheking; Infodemia; 

Credibilidade Jornalística.
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O Apura Verdade é um programa 

de entrevistas com jornalistas e pes-

quisadores que atuam no enfrenta-

mento da produção e distribuição de 

conteúdos enganosos6. Tem como 

objetivo promover diálogos sobre 

as práticas jornalísticas ao mesmo 

tempo que coleta dados para estudos 

científicos do grupo. É veiculado em 

plataformas de streaming e divulga-

do em redes sociais. Segue um ro-

teiro semiestruturado de perguntas, 

dividido em cinco eixos: (i) trajetó-

ria profissional do entrevistado; (ii) 

problematização da desinformação; 

(iii) jornalismo e fact-checking; (iv) 

inovações e tendências e (v) ensino 

em jornalismo.

No segundo semestre de 2021, 

na primeira temporada, foram rea-

lizadas entrevistas com os seguin-

tes convidados: Taís Seibt7, Bernardo 

Barbosa8, Leonardo Cazes9, Magali 

Nascimento10, Ana Regina Rêgo, Ma-

rília Gehrke11, Chico Marés12, Sérgio 

Lüdtke13, Taiane Volcan14 e Ramón 
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Salaverría15. O presente relato está 

focado nas informações obtidas a 

partir do eixo da problematização da 

desinformação.

Os entrevistados mencionaram 

que a desinformação sempre exis-

tiu, seja na forma de boatos ou até 

de “engano para poder conseguir al-

gum benefício próprio ou para poder 

interferir em alguma causa, algum 

objetivo”16. Com a massificação da 

internet, todo indivíduo atua como 

receptor e produtor de conteúdo. Isso 

porque “as pessoas conseguem, com 

um custo muito baixo, atingir muita 

gente rapidamente nas redes sociais. 

Então a produção da desinformação é 

muito barata hoje”17.

O ambiente digital possibilita que 

pessoas com os mesmos interesses e 

crenças se reúnam em grupos. “Nós 

temos, ao mesmo momento, um am-

biente que é extremamente propício 

para as pessoas se encontrarem em 

função de valores e pensamentos 

compartilhados”18. A rapidez com 

que a desinformação circula é algo 

que influencia, considerando que 

“corre 70% mais rápido do que uma 

informação jornalística e que uma 

informação jornalística atinge entre 

15 Diretor do Center for Internet Studies and Digital Life at School of Communication da Universidade 
de Navarra, na Espanha e coordenador do Iberian Media Research and Fact-checking (IBERIFIER). 

16 Magali do Nascimento Cunha
17 Sérgio Lüdtke
18 Taiane Volcan
19 Ana Regino Rêgo
20 Marília Gherke
21 Sérgio Lüdtke

zero e mil pessoas, uma desinforma-

ção entre mil e cem mil pessoas”19.

Além disso, utiliza o fator emo-

cional. “A opinião vem de uma cren-

ça. É por aí que pega as pessoas, 

porque contribuem com o que elas 

concordam”20. Mesmo que as checa-

gens tenham um papel fundamental 

para frear a disseminação da desin-

formação, muitos ainda têm dificul-

dade de diferenciar se determina-

do fato é verídico. As mídias sociais 

acabam sendo, para muitas pessoas, 

a única fonte de informação. Há a 

necessidade de iniciar uma cultura 

de educação midiática, auxiliando as 

pessoas na identificação de uma no-

tícia falsa e chamar “a atenção para 

as principais táticas e artimanhas de 

quem distribui desinformação, além 

de cobrar maior transparência das 

plataformas”21.

Questionamos até que ponto a de-

sinformação pode ser compreendida 

como estratégia de poder. A verda-

de acaba sendo manipulada e muitas 

vezes consumida como doses diárias 

de desinformação, como instrumen-

to de mobilização de certos grupos, 

ocupando espaço no debate público. 

Questionamos qual a opinião quanto 
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à criação de órgãos regulamentado-

res, que ainda é um tema de gran-

de repercussão e debate. A criação de 

órgãos fiscalizadores de mídia tor-

nou-se uma ferramenta utilizada em 

outros países. “Praticamente todos 

os países democráticos têm políti-

cas públicas e de regulamentação das 

1 Taiane Volcan

suas mídias”1. Entretanto deve-se 

ainda ocorrer alinhamento entre a 

sociedade, as plataformas e o gover-

no. Há espaço para regulamentação, 

mas é necessário que se evolua em 

algumas definições básicas, como o 

que é a desinformação e o que é uma 

fake news.

Palavras-Chave: desinformação; redes sociais; fact-cheking; sociedade; 

regulamentação.

REFERÊNCIAS

APURA VERDADE. Programa de entre-

vistas sobre desinformação. Disponível 

em: <https://www.projetoapuraverda-

de.com/podcast>



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

77

PROJETO APURA VERDADE: INOVAÇÕES 
E TENDÊNCIAS NO COMBATE A 
DESINFORMAÇÃO
Daniela Perim Calssi Marroni2

Mateus Felipe de Lima3

Karine Moura Vieira4

2 Graduanda de jornalismo no Centro Universitário Internacional UNINTER, danielacalssi@gmail.com
3 Graduando de jornalismo no Centro Universitário Internacional UNINTER, mateusfelipedelima5@

gmail.com
4 Professora no curso de jornalismo no Centro Universitário Internacional UNINTER, karinemourav@

gmail.com.
5 Projeto Apura Verdade: https://www.projetoapuraverdade.com/

 O presente trabalho apresenta os 

primeiros resultados da pesquisa do 

grupo Novas Práticas em Jornalismo: 

Inovações no Ensino para o Comba-

te à Desinformação, com a análise 

das entrevistas realizadas com jor-

nalistas e pesquisadores atuantes no 

combate à desinformação pelo pro-

jeto Apura Verdade5, observando as 

inovações e novas práticas jornalísti-

cas que se neste contexto. Como ex-

plicam Ireton e Posseti (2020, p. 7) o 

termo desinformação é “comumente 

usado para se referir a tentativas de-

liberadas (frequentemente orques-

tradas) para confundir ou manipu-

lar pessoas por meio de transmissão 

de informações desonestas”. Com o 

avanço da tecnologia e da facilidade 

de compartilhar qualquer conteúdo 

pelas redes sociais, a desinformação 

se tornou um desafio no campo do 

jornalismo, que tem seu protagonis-

mo na mediação de informação e da 

realidade dos fatos.

A partir da utilização de um ques-

tionário semiestruturado que tinha 

como um dos eixos de observação 

compreender as tendências tecno-

lógicas e inovações em práticas jor-

nalísticas por pesquisadores e jor-

nalistas de agências de checagem no 

enfrentamento da desinformação.

Os entrevistados citaram como 

inovações e tendências na área de 

jornalismo para checagem de dados 

três frentes: mensurar, monitorar e 

filtrar dados. Sobre a mensuração e 
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o acesso a dados com o uso da Lei de 

Acesso à Informação a jornalista Ma-

gali Cunha do Coletivo Bereia, desta-

cou a utilização de “aplicativos que 

apresentaram listas de informações 

e ferramentas de apuração jornalís-

tica como o portal de transparência 

do governo federal e outros sites de 

instituições públicas”. As agências de 

checagem como o Aos Fatos e Lupa, 

trabalham com o uso da tecnologia 

para monitoramento de dados, com 

a utilização de bots para consultar se 

uma informação já foi verificada. A 

prática otimiza o tempo dos jorna-

listas na busca por informação. Os 

softwares e o uso da inteligência ar-

tificial ajudam na automatização da 

computação de dados.

Os entrevistados também desta-

caram o uso das plataformas digi-

tais para filtrar dados, com uso de 

hashtags, além de ferramentas dis-

ponibilizadas pelas próprias plata-

formas, como por exemplo no Goo-

gle Ads. Taiane Volcan, pesquisadora 

no Mídia RS diz: “sabemos quais são 

as hashtags, quais são os termos que 

estão sendo usados, então consegui-

mos fazer coletas filtradas a partir 

desses termos”. A pesquisadora Ma-

rília Gehrke reforçou que “a tecnolo-

gia vem auxiliar o jornalismo nesse 

sentido, não substituindo o papel do 

jornalista que continua sendo super 

importante”.

Ao analisar as falas dos entrevis-

tados é possível compreender uma 

valorização da prática jornalística e 

dos métodos de trabalho no cam-

po. Os jornalistas e pesquisadores 

enfatizaram que os conhecimentos 

basilares do ofício continuam sen-

do essenciais e precisam ser aliados 

a partir das inovações tecnológicas 

disponíveis.

Palavras-Chave: Desinformação; Fact-checking; Inovação; Jornalismo; 

Tendências
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É notório que a tecnologia está 

cada dia mais presente no nosso co-

tidiano, pois, se tornou quase que 

absolutamente necessário o uso des-

ta ferramenta chamada internet, pos-

sibilitando o encurtamento de dis-

tâncias, trazendo mudanças muito 

significativas que caracterizam uma 

nova era das relações humanas. A in-

ternet faz com que repensemos nos-

sas relações. Neste novo cenário, não 

obstante à necessidade de saber fil-

trar o que se acessa, comunicação 

e informação apresentam-se como 

recursos pedagógicos fundamentais. 

A educação está passando por trans-

formações, vivemos em tempos digi-

tais marcados por mudanças emer-

gentes e imprevisíveis. Entretanto, 

os recursos digitais estão cada vez 

mais inseridos na vida social modi-

ficando e moldando a vida profissio-

nal. “A vida é constituída em espaços 

híbridos, multimodais, difundidos e 

onipresentes, onde diferentes coe-

xistem, naturezas, tecnologias, mo-

dalidades e culturas” (SCHLEMMAR; 

BACKES; LA ROCCA, 2016, p. 300).

Nesse contexto, é importante res-

saltar a importância da tecnologia no 

processo educacional. Para atender 

aos anseios das novas gerações o uso 

da internet é uma ferramenta que 

poderá ser utilizada para colaborar 

no processo de aprendizagem. Des-

sa maneira, a tecnologia, sobretudo a 

digital é significativa para proporcio-

nais mudanças rápidas e estratégicas, 

sendo necessário elaborar novas ma-

neiras de estabelecer relações entre 

pessoas e o trabalho, principalmente 

aliadas às constantes mudanças re-

lacionadas ao uso cada vez maior de 

tecnologias.

Conforme ressaltam Moser e 

Martins (2021, p. 43):
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A vida digital está cada vez mais 

integrada à vida social por meio 

dos aplicativos locados em dis-

positivos e plataformas móveis. O 

acesso às informações nas redes 

digitais tornou-se parte da vida 

cotidiana das pessoas e a resul-

tante desse processo é complexa 

porque as informações impactam 

sóciopsicoemocionalmente as 

pessoas.

Nessa perspectiva, é de grande 

relevância o papel da inteligência ar-

tificial, uma vez que, não obstante às 

controvérsias sobre sua utilização, ela 

possibilita auxiliar o indivíduo que 

está aprendendo, pois possuir uma 

ferramenta tecnológica que o ajude 

nos estudos a qualquer momento de 

forma rápida, dinâmica, poderá ser 

certamente de grande utilidade.

Apesar dos riscos envolvidos, a 

internet tornou-se uma tecnologia 

aprimorada para reproduzir a inte-

ligência humana. Ela tem sido uma 

grande aliada nas mais diferentes 

áreas do conhecimento e da produ-

ção. Utilizada criteriosamente, em 

sala de aula ela poderá colaborar no 

desenvolvimento de cada aluno con-

forme o seu ritmo e interesse visan-

do melhorar o processo de aprendi-

zagem. A internet também possibilita 

oferecer aulas on-line para além da 

sala, o que no mínimo conduz a uma 

compreensão mais ampliada da pró-

pria noção de sala de aula.

Entretanto, essas mudanças fa-

zem com que repensamos o que é es-

cola, professor, aluno e sala de aula? 

Quais são os cenários de aprendiza-

gem para o século XXI? Não se tem 

mais o conceito de sala de aula com 

algumas bases da psicologia educa-

cional do século XX. A sala de aula já 

pode ser em qualquer lugar em que 

haja conexão, algo que ficou eviden-

te na pós-pandemia. Pesquisadores 

têm diante de si a função de repen-

sarem quais serão as salas de au-

las do futuro. O professor continua 

sendo um personagem fundamental 

nesse processo de ensino e aprendi-

zagem, pois a filtragem da informa-

ção se torna tão importante quanto 

o conhecimento trabalhado na rela-

ção professor, aluno, conhecimento. 

Cada vez mais a necessidade de for-

mação técnica por parte dos profes-

sores também se acentua.

Segundo Scuisato(2016, p. 20) “a 

inserção de novas tecnologias nas 

escolas está fazendo surgir novas 

formas de ensino e aprendizagem; 

estamos todos reaprendendo a co-

nhecer, a comunicar-nos, a ensinar 

e a aprender, a integrar o humano 

e o tecnológico.” Nessa perspectiva, 

Freire(2013, p. 81) afirma que “Neste 

lugar de encontro, não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos: há 

homens que, em comunhão, buscam 

saber mais”.
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A proposta é a utilização des-

ta tecnologia que é a internet como 

recurso pedagógico, de forma que 

seus recursos sejam aproveitados 

em atividades, sendo usada como 

instrumento no processo de ensino/

aprendizagem fazendo com que o 

aluno tenha como intuito o desen-

volvimento do raciocínio, ajudando 

na desenvoltura para construção do 

conhecimento de forma criativa.

Portanto, com o auxílio da tec-

nologia digital a educação atinge um 

patamar inovador, sendo necessário 

colocar à disposição dos alunos as 

infinitas possibilidades que a tec-

nologia oferece para o processo de 

ensino/aprendizagem. Para tanto, é 

fundamental a presença de professo-

res bem-preparados, sobretudo, para 

atuar na filtragem das informações 

na construção do conhecimento e no 

uso das novas tecnologias de infor-

mação e comunicação.

Palavras-Chave: Internet; Processo de Aprendizagem; Comunicação; 

Informação.
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O campo jornalístico é marcado 

por um debate recorrente a respei-

to do distanciamento histórico entre 

ensino e mercado, teoria e prática, 

instituições de ensino e redações. 

Esta dicotomia vem sendo enfren-

tada por meio de várias iniciativas, 

entre elas, a aprovação das Diretri-

zes Curriculares Nacionais de jorna-

lismo, em 2013, que desvinculam o 

curso de jornalismo dos demais cur-

sos de Comunicação Social11. O tex-

to do documento também expressa 

a necessidade de se pensar o ensino 

de jornalismo adequado à realidade 

do mercado de trabalho, questão pela 

qual parte da comunidade acadêmica 

se posicionou contrariamente à pro-
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posta1.

Uma das possibilidades de supe-

ração desta dicotomia reside na ela-

boração de pesquisas de caráter apli-

cado em jornalismo, conforme Assis 

(2018), a partir das quais os pesqui-

sadores, professores e estudantes 

poderiam desenvolver ações voltadas 

para atender a demandas jornalísti-

cas da sociedade. Isto porque o jor-

nalismo, atividade cujos resultados 

expressam fortemente um caráter 

prático, em geral busca respostas 

imediatas, como é próprio de um ne-

gócio marcado pela lógica comercial 

(FRANCISCATO, 2007).

O projeto que se apresenta visa 

compreender de que maneira (e se) 

a formação profissional em jornalis-

mo tem superado esta questão. Para 

tanto, observamos especificamente o 

uso das tecnologias da informação e 

comunicação nas atividades de en-

sino, laboratoriais, de extensão e de 

pesquisa, nas instituições de ensino 

superior do Brasil, considerando sua 

adequação à realidade do mercado de 

trabalho.

A intenção é verificar em que me-

dida há correlação entre aquilo que o 

mercado tem utilizado e como tem 

encarado as condições de produção 

jornalísticas e de que modo as ins-

1 A revista Cult publicou em 2013 um dossiê a respeito das diretrizes de jornalismo com artigos 
assinados por diferentes jornalistas, pesquisadores e professores que teciam sérias críticas ao 
documento. Dentre os que assinaram estão Ciro Marcondes Filho, Muniz Sodré, José Arbex Jr., 
Afonso de Albuquerque, Juremir Machado, entre outros. Disponível em: https://www.cultloja.com.br/
produto/dossie-novas-diretrizes-curriculares-do-jornalismo-cult-188/. Acesso em: 12 mai. 2022.

tituições de ensino superior de fato 

estão adequadas à esta realidade. 

Neste sentido, será possível também 

observar um caminho inverso, no 

qual as instituições podem estar de-

senvolvendo ferramentas, processos 

ou métodos que podem ser utilizados 

pelo mercado de trabalho.

O projeto “Tecnologias da comu-

nicação e a formação em jornalismo”, 

ligado ao Grupo de Pesquisa Comu-

nicação, Tecnologia e Sociedade, visa 

investigar a relação entre a formação 

de futuros jornalistas e o uso de fer-

ramentas das Tecnologias da Infor-

mação em Comunicação (TICs), ten-

do em vista a intensificação do seu 

uso no cotidiano profissional. Con-

siderando o desenvolvimento deste 

projeto de pesquisa no ano passado, 

quando foram realizados os levanta-

mentos de cursos de graduação em 

jornalismo no Brasil, o projeto des-

te ano visa se apropriar destes dados 

para investigar mais detidamente de 

que maneira as instituições de educa-

ção superior com cursos de formação 

de jornalistas têm trabalhado com a 

questão tecnológica nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, consi-

derando as demandas atuais do mer-

cado de trabalho. As atividades estão 

sendo desenvolvidas com apoio de 



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

84

estudante que participam do Progra-

ma de Iniciação Científica da Unin-

ter2.

Para o desenvolvimento da pes-

quisa, o projeto propõe um levan-

tamento de estado da arte em busca 

de produções acadêmicas a respei-

to do tema, conforme propõe Stre-

low (2011). Para tanto, são realiza-

das buscas em revistas científicas da 

área da comunicação e do jornalismo, 

mais especificamente nos periódicos 

listados pela Compós. Também estão 

sendo considerados artigos publi-

cados em anais de eventos como os 

congressos da Intercom e Compós, 

nos grupos de trabalho específicos da 

área, SBPJor e Abej. Outro espaço de 

buscas são também os repositórios 

de teses e dissertações dos progra-

mas de pós-graduação em comuni-

cação e em jornalismo.

O objetivo é mapear quais são as 

produções a respeito do tema, verifi-

cando três questões principais. Pri-

meiro, o aspecto quantitativo, procu-

rando verificar o que se produziu a 

respeito nos últimos 10 anos. Em se-

gundo lugar, o objetivo é buscar uma 

2 São eles Isabella Alvarenga, Suely Gonçalves, Ana Paula Oliveira, Diógenes Medeiros, e Alenilton 
Malta.

compreensão sobre como os pesqui-

sadores da área definem a pesquisa 

aplicada em jornalismo. Por fim, este 

levantamento permitirá identificar 

em quais instituições há projetos de 

pesquisa aplicada, assegurando um 

levantamento prévio a partir do qual 

será possível aprofundar a pesquisa.

Na etapa seguinte, serão buscadas 

instituições onde se verifica a exis-

tência de pesquisa aplicada em jorna-

lismo para analisar como se dá o uso 

de tecnologias no processo de for-

mação dos profissionais. Para tanto, 

serão selecionados professores para 

preenchimento de um questionário, 

utilizando-se do método de pesquisa 

de opinião. O formulário eletrônico 

será gerado via Googleforms, onde 

constarão perguntas relacionadas ao 

tema em forma de questionário, com 

perguntas abertas e fechadas.

Assim, além de verificar de que 

maneira se utilizam as ferramentas, 

também será verificado quais são os 

possíveis projetos aplicados que es-

tão em desenvolvimento pelo curso e 

dos quais os alunos são protagonis-

tas.

Palavras-Chave: Pesquisa aplicada em jornalismo; Mapeamento; Formação 

profissional.
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Este estudo traça um panorama 

dos artigos publicados em anais de 

eventos relacionados à área de Comu-

nicação e Jornalismo, sendo eles os 

congressos da Intercom9, Compós10, 

SBPjor11 e ABEJ12, em busca de pro-

duções acadêmicas a respeito da pes-

quisa aplicada em jornalismo. Como 

recorte temporal, estabelecemos os 

anos de 2010 a 2021. A primeira etapa 

do projeto consiste em mapear quais 

são as produções e quantificar o que 

se produziu nos últimos 11 anos.

O trabalho faz parte do proje-

to “Tecnologias da comunicação e 

a formação em jornalismo”, ligado 

ao Grupo de Pesquisa Comunicação, 

Tecnologia e Sociedade, que visa in-

vestigar a relação entre a formação 

de futuros jornalistas e o uso de fer-

ramentas das Tecnologias da Infor-

mação em Comunicação (TICs).
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Para realizar o mapeamento, rea-

lizou-se um estudo exploratório em 

plataformas de busca dos anais das 

entidades relacionadas utilizando as 

seguintes palavras-chaves: “Pes-

quisa aplicada”; “Pesquisa prática”; 

“Projeto prático” e “Projeto aplica-

do”. A partir disso, foram observados 

os títulos e resumos de trabalhos e os 

dados foram inseridos ano a ano em 

tabela, identificando também a ins-

tituição e autoria, além do evento no 

qual foi publicado o trabalho.

Este levantamento se ateve a uma 

comparação quantitativa. Ou seja, 

não diferenciou-se os trabalhos que 

tratam de relatos de pesquisa aplica-

da em jornalismo daqueles que teo-

rizam ou conceituam sobre o tema.

Em um trabalho similar, Rubles-

cki (2010 apud ASSIS, 2018, p.141) 

analisou 231 textos apresentados em 

congressos brasileiros entre 2006 e 

2007. Desse montante, “apenas qua-

tro podem ser considerados pesquisa 

aplicada (1,8%)”. Assim como um le-

vantamento feito por Machado (2014 

apud ASSIS, 2018), que:

[...] observou 57 trabalhos ex-

postos exclusivamente no GT Es-

tudos de Jornalismo da Associa-

ção Nacional dos Programas de 

Pós-graduação em Comunicação 

(Compós), entre 2000 e 2005, 

também anotando que a incidên-

cia da pesquisa aplicada nesse 

grupo é residual, correspondendo 

a 4%. (ASSIS, 2018, p. 141)

O panorama empírico a que che-

gamos indica a existência total de 

107 trabalhos que tratam da pesquisa 

aplicada na área de jornalismo, na li-

nha temporal de 11 anos, entre os en-

contros anteriormente citados, con-

forme disponível no gráfico a seguir.

Ao comparar o número total de 

trabalhos publicados em 2015, quan-

do registrou-se o maior índice de 

trabalhos sobre pesquisa aplicada em 

jornalismo nos eventos, verifica-se 

ainda uma baixa adesão a pesquisas 

dessa natureza. Foram contabiliza-

dos um total de 2.516 trabalhos na-

quele ano, o que representa 0,67% 

de pesquisa aplicada em jornalismo, 

sendo registrados 2.226 artigos no 

Intercom, 168 na Compós e 122 no 

Encontro da SBPjor. O encontro da 

ABEJ não foi realizado naquele ano.

A queda após 2015, apontando 

uma tendência, mesmo após a apro-

vação das Diretrizes Curriculares de 

Nacionais de Jornalismo e outras 

ações que propuseram o avanço da 

especificidade da área, reconhecendo 

a importância das relações entre teo-

ria e prática, exigiria-se uma análi-

se mais detalhada para se identificar 

os motivos da inversão da tendência 

de crescimento. Duas hipóteses, no 

entanto, podem ser indicadas: a pri-

meira pode ter relação com a redução 
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do orçamento das universidades fe-

derais a partir de 20141. Como a pes-

quisa aplicada geralmente implica o 

uso de recursos, é possível que a pes-

quisa aplicada em jornalismo possa 

ter sofrido com isso também. A se-

gunda, diz respeito aos dois últimos 

anos de análise, pode ter relação com 

a pandemia de Covid-19. Uma vez 

que a pesquisa aplicada pode exigir 

trabalho in loco, é possível que este 

tipo de trabalho também tenha sido 

afetado. Em ambos os casos as hi-

1 Ver O orçamento das universidades e institutos federais desde 2000 | Nexo Jornal. Acesso em 30 jun. 
2022.

póteses poderiam ser confirmadas a 

partir da verificação da situação da 

pesquisa aplicada em outras áreas 

também.

Segundo Franciscato (2006, p. 

135), “o jornalismo é uma atividade 

social prática que necessita da pes-

quisa aplicada para o seu desenvol-

vimento”. Apesar disso, a pesquisa 

aplicada ainda encontra pouco espaço 

no âmbito acadêmico dado ao baixo 

número de apresentação de artigos.

Palavras-Chave: Pesquisa Aplicada; Mapeamento; Congressos; Comunicação.
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Este estudo tece um panorama 

quantitativo das teses e dissertações 

sobre jornalismo, nos programas de 

pós-graduação stricto sensu de Co-

municação e de Jornalismo no Brasil, 

com o foco em pesquisas aplicadas 

entre 2012 e 2022. Foram realizadas 

buscas nos repositórios virtuais dos 

programas listados pela Compós8. 

Para que se alcance tal objetivo, o 

grupo realizou um levantamento de 

estado da arte em busca de produ-

ções acadêmicas a respeito do tema, 

conforme propõe Strelow (2011). En-

tendemos como pesquisa aplicada os 

trabalhos que apresentam um proje-

to prático de aplicação consolidada, 

amparado no desenvolvimento teóri-

co, conforme Assis (2018, p.136) “o 

conceito se refere à aplicação da pró-

pria pesquisa em alguma dimensão 

da vida real (do locus, por excelência 

do objeto) durante seu desenrolar”. 

Ou seja, a pesquisa aplicada só pode 

ser considerada como tal quando se 

torna parte do processo produtivo do 
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jornalismo.

O campo jornalístico é marcado 

por um debate recorrente a respei-

to do distanciamento histórico entre 

teoria e prática e uma das possibili-

dades de superação desta dicotomia 

reside na elaboração de pesquisas 

de caráter aplicado em jornalismo 

(FRANCISCATO, 2007). Interessados 

neste tema, o grupo de pesquisadores 

do projeto “Tecnologias da comuni-

cação e a formação em jornalismo”, 

ligado ao Grupo de Pesquisa Comu-

nicação, Tecnologia e Sociedade, do 

Centro Universitário Internacional 

Uninter, buscou verificar qual o es-

paço deste tipo de pesquisa na pós-

-graduação brasileira.

O processo metodológico foi se-

guido por quatro etapas: 1) acessar 

um a um dos cinquenta e sete sites 

de programas de pós-graduação lis-

tados pela Compós; 2) buscar os re-

positórios de dissertações e teses dos 

mesmos em busca dos trabalhos pu-

blicados; 3) separar os trabalhos de 

pesquisa aplicada a partir da leitura 

do sumário, resumo e introdução; 

4) inserir os dados em uma planilha 

listando as teses e/ou dissertações 

que desenvolveram projetos práticos 

considerando o ano e a instituição a 

qual está vinculado.

Dos 57 sites de instituições lista-

dos pela Compós, houve dificuldade 

de acesso aos trabalhos acadêmicos 

da Universidade de Brasília (UnB) e 

Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), uma vez que ambas as plata-

formas saíram do ar frequentemen-

te durante o processo de coleta das 

teses e dissertações, realizado entre 

maio e junho de 2022.

Conforme exposto acima, che-

gou-se ao resultado de 17 institui-

ções que publicaram teses e disserta-

ções a partir das quais se identifica a 

realização de pesquisa aplicada.

No ranking dos 17 programas de 

pós-graduação em jornalismo e co-

municação que publicaram teses e 

dissertações com foco em pesquisa 

aplicada (gráfico 1) indica-se onde os 

trabalhos sobre o tema em questão 

estão sendo produzidos. Diante disso, 

obteve-se 63 dissertações e 19 teses, 

totalizando 82 produções acadêmicas 

sobre pesquisa aplicada encontradas 

nos programas de pós-graduação 

analisados no período recortado.

Com base no levantamento, a re-

lação entre trabalhos publicados que 

abrangem investigações sobre a pes-

quisa aplicada em jornalismo e o nú-

mero total de teses e dissertações por 

cada programa, indica a pouca ade-

são às pesquisas aplicadas em jorna-

lismo no Brasil

Nas três instituições que lideram 

o ranking de publicações de teses e 

dissertações com foco em pesquisa 

aplicada em jornalismo, o percen-

tual é bastante baixo. A Universida-

de Federal de Uberlândia (UFU), cujo 



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

92

mestrado em Comunicação é profis-

sional, publicou 657 trabalhos en-

tre dissertações e teses e apenas 15 

são sobre pesquisa aplicada (2,28%). 

A Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), cujo mestrado em Jornalis-

mo também é profissional, publicou 

713, sendo 13 em pesquisa aplicada 

(1,82%). Já o programa de mestrado 

e doutorado acadêmico em Jornalis-

mo da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) com 160 publica-

ções, conta com 11 pesquisas aplica-

das (6,87%). Os dados demonstram 

que a representatividade da pesquisa 

aplicada nas teses e dissertações de 

jornalismo, produzidas entre 2012 a 

2022, é baixa, mesmo nas institui-

ções onde os programas são profis-

sionais. No caso da UFU, é preciso 

ressalvar que foram considerados 

apenas as dissertações com objeto de 

pesquisa aplicada em Jornalismo.

Como pode ser observado, a pro-

dução acadêmica na pós-graduação 

em jornalismo no Brasil é marca-

da pela pouca atenção à aplicação, o 

que revela um grande desafio para os 

pesquisadores, professores, estudan-

tes e jornalistas e, ao mesmo tem-

po, uma contradição. Definida pela 

bibliografia (ASSIS, 2018) como uma 

ciência social aplicada, conforme in-

dicam os dados deste levantamento, 

o campo acadêmico do jornalismo 

pouco tem contribuído associar as-

pectos teóricos aos práticos na pro-

fissão, o que indica parte dos proble-

mas que reforçam a dicotomia entre 

teoria e prática no jornalismo brasi-

leiro (MEDITSCH, 2012).

Gráfico 1 - Ranking dos 17 programas publicações de pesquisa aplicada.

Fonte: Programas de pós-graduação em Comunicação e Jornalismo.
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Um desafio para o campo de Jor-

nalismo é a atuação frente ao atual 

ecossistema desinformativo. Neste 

contexto, a formação dos profissio-

nais e as transformações que atra-

vessam os cursos de Jornalismo se 

tornam objeto de reflexão. Como 

aponta Brisola (2018), não se pode 

pensar na circulação de informações 

falsas sem pensar também no am-

biente informativo em que este fe-

nômeno surgiu. Neste trabalho bus-

ca-se compreender a construção de 

novas pontes entre o mercado de tra-

balho, e novas práticas de ensino, na 

perspectiva das orientações das Di-

retrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Graduação em Jornalis-

mo5, implantadas pelo Ministério da 

Educação em 2013. Contudo, o ensino 

sobre práticas de fact-checking, tec-

nologias e inovações utilizadas para 

o combate à desinformação ainda é 

incipiente.

 A pesquisa tem como base a aná-

lise de 10 entrevistas com jornalis-

tas e pesquisadores que têm atuado 

de forma efetiva no enfrentamento 

da desinformação no Projeto Apura 

Verdade6, entre julho e dezembro de 
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2021. As entrevistas foram planeja-

das a partir de um roteiro semiestru-

turado, que tinha como um dos eixos 

de abordagem a formação jornalísti-

ca e mudanças no ensino, a partir de 

novas práticas de combate à desin-

formação. Foi possível perceber que 

todos os participantes enfatizaram 

a necessidade de adaptações, mas 

defenderam também a qualificação 

das práticas basilares do jornalismo 

como o trabalho de apuração e a bus-

ca por fontes primárias. De acordo 

com Marília Gehrke (Apura Verdade, 

ep. 6) o ensino sobre a desinformação 

tem cada vez mais demanda na gra-

de curricular de comunicação. Já para 

Sérgio Ludtke (Apura Verdade, ep. 8) 

o jornalismo de dados é uma parte 

do currículo que exige maior atenção 

e desenvolvimento. Os entrevista-

dos compreendem a necessidade da 

educação midiática de forma ampla 

na construção dos currículos, por 

exemplo, Taís Seibt (Apura Verdade, 

ep. 1) argumenta que a educação mi-

diática e as práticas de fact-checking 

são fundamentais em toda a jorna-

da de aprendizado do estudante de 

jornalismo, não devendo se prender 

apenas a uma disciplina. Já Bernardo 

Barbosa (Apura Verdade, ep. 2) co-

menta sobre a integração das novas 

tecnologias ao ensino do jornalismo. 

Como a utilização de novas ferra-

mentas de pesquisa e filtragem para 

auxiliar no processo de apuração da 

informação. Por sua vez, professo-

ra Ana Regina Rego (Apura Verdade, 

ep. 5), postula sobre a possibilidade 

da formação de um jornalista huma-

nista, que seja instruído em filosofia 

e sociologia, tendo uma abordagem 

mais humana ao desenvolvimento da 

profissão.

“A desinformação é apenas um 

dos sintomas de uma grave crise de 

confiança em instituições, como o 

governo, a imprensa, a ciência e a até 

nas próprias pessoas...” (SPINELLI; 

SANTOS, 2019, p. 6). Desta manei-

ra, este trabalho busca não apenas 

salientar as necessidades de avanços 

dos currículos dos cursos de jornalis-

mo, como também refletir sobre pro-

postas de ação, tomando como base 

pesquisas sobre a desinformação, 

educação midiática e práticas de en-

sino, para consolidação de uma nova 

abordagem do ensino para a desin-

formação no currículo jornalístico 

moderno. Baseando-se nos aponta-

mentos e ideias dos entrevistados, 

foi possível desenvolver ideias para 

novas matérias, tópicos de estudos e 

oficinas que poderiam ser introdu-

zidas ao currículo jornalístico, para 

melhor se adequar as mudanças do 

mercado. Dentre as possíveis mu-

danças, podemos considerar desde 

oficinas de educação midiática, eleti-

vas sobre uso de ferramentas digitais 

e possíveis adendos às matérias de 

jornalismo já existentes.
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A fonte é utilizada como base na 

construção historiográfica da pesqui-

sa e a partir dela que se produz co-

nhecimento referente à história. Com 

a escola dos Annales, foi vista uma 

necessidade de mudar o modo como 

a historiografia era feita, dando voz 

às camadas mais baixas da sociedade

Conforme o verbete do CPDOC 

(Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) A História Oral é uma meto-

dologia de pesquisa que consiste em 

realizar entrevistas gravadas com 

pessoas que podem testemunhar so-

bre acontecimentos, conjunturas, 

instituições, modos de vida ou outros 

aspectos da história contemporânea.

(...) através dos métodos, es-

pecialmente o da História Oral, 

constrói o conhecimento histó-

rico na perspectiva da narrativa, 

permitindo, assim, uma descri-

ção das representações dos sujei-

tos que viveram a História ou, de 

alguma forma, com ela tiveram 

contato. [SILVEIRA, 2007, p.42]

Começou a ser utilizada nos anos 

1950, após a invenção do gravador. 

No Brasil, foi introduzida na década 

de 1970, quando foi criado o Progra-

ma de História Oral do CPDOC.

Trabalhar com História Oral é, 

sobretudo, não querer uma his-

tória totalizante a partir dos de-

poimentos; tão pouco provar uma 

verdade absoluta. É dar espaço 

aos sujeitos anônimos da História 

na produção e divulgação dessa, 

procurando articular suas narra-

tivas aos contextos e elementos 

do(s) objeto(s) em pesquisa. É 

estar preparado para compreen-

der que nem sempre o ato de re-

memorar é uma ação saudável e 

positiva para o sujeito, pois pode 

trazer dores e sofrimentos. [SIL-

VEIRA, 2007, p.41]
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A fonte oral está ligada a subjeti-

vidades da memória, dos sujeitos que 

fazem emergir suas histórias de vida.

(...) entrevistas fornecem mais 

que apenas outro conjunto de 

documentos - é uma maneira de 

promover a conscientização, his-

tórica e social; demonstra que, 

conquanto a maneira de entrevis-

tar possa variar em culturas e cir-

cunstâncias diversas, (...). Como 

historiadores orais, precisamos 

lembrar nosso passado recente e 

adaptar as lições aprendidas so-

bre memória e história - e sobre a 

dimensão humana de nossa ativi-

dade. [FERREIRA,2000, p.65]

Referente a metodologia utilizada 

pela história oral Ferreira aponta:

(...) a metodologia da história 

oral, em que as pessoas não re-

velam informações sobre elas 

mesmas a menos que queiram, 

porque está baseada na luta por 

igualdade e na busca do diálogo, 

significa também uma defesa dos 

direitos das pessoas de não reve-

lar tudo a respeito delas próprias. 

[FERREIRA, 2000, p.70]

Ao se trabalhar com essa fonte, 

além de se analisar a narrativa con-

tada na entrevista é necessário fazer 

uma leitura dos silêncios e possíveis 

ausências de respostas, pois esses 

podem transmitir uma mensagem 

importante.
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Os principais romances de Jorge 

Amado (Capitães da Areia, Dona Flor e 

Seus Dois Maridos, Gabriela Cravo e Ca-

nela, Tieta do Agreste e Tereza Batista 

Cansada de Guerra) foram adaptados 

para a linguagem audiovisual – al-

guns para o cinema, outros para mi-

nisséries e telenovelas. Originalmen-

te, as obras amadianas era veiculadas 

através da mídia impressa, por meio 

de livros e romances. Até então, o 

público-leitor constituía-se majori-

tariamente por discentes, docentes, 

pesquisadores e demais simpati-

zantes deste escritor baiano. Poste-

riormente, a partir da transmutação 

destas narrativas para suportes tele-

visionados e cinematográficos, hou-

ve a ampliação e diversificação dos 

grupos receptores, atingindo, por in-

termédio dos meios de comunicação 

de massa, diferentes classes sociais, 

culturais e econômicas. Portanto, 

justificam-se, nesta investigação 

científica, os referenciais teóricos de 

Marshall McLuhan (Cf. McLUHAN, 

2007), quando este defende que “o 

meio é a mensagem” (McLUHAN, 

2007, p. 21). Ou seja, o meio não se 

apresenta meramente enquanto canal 

de informação, mas também como 

agente influenciador da mensa-

gem. Neste sentido, observa-se que 

o acervo romancista de Jorge Ama-

do assume novos arranjos, denotan-

do, doravante, estéticas artístico-ci-

negráficas. Assim, verifica-se que, 

embora os filmes fossem adaptados 

e inspirados a partir dos romances, 

os mesmos apresentam característi-

cas próprias, considerados, portanto, 

como novas obras; e não simples ré-

plicas dos originais. Esta investiga-

ção tenciona analisar, fundamentado 

nas premissas de McLuhan (2007), 

como o meio influencia as distintas 

formas de empoderamento midiáti-

co feminino das personagens de Jor-
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ge Amado, considerando as mídias 

envolvidas: literatura, TV e cinema. 

Em outras palavras, objetiva-se tecer 

um conjunto de análises sobre como 

a midiatização das protagonistas de 

Jorge Amado expressam empode-

ramentos autônomos em relação às 

iniciais (literatos). Este trabalho ca-

racteriza-se como pesquisa quali-

tativa, fundamentada em estudos e 

publicações de outros autores que se 

debruçaram sobre estas temáticas. 

A coletânea organizada por Martin 

Bauer e George Gaskell (Cf. BAUER & 

GASKELL, 2008) servirá como apor-

te metodológico, norteando os pro-

cedimentos sistêmicos convenientes 

às condutas desta inquirição aca-

dêmica. O sociólogo francês Pierre 

Lévy (Cf. LÉVY, 2010) será utilizado 

nas conceitualizações sobre o ter-

mo “Multimídia”, argumentando de 

que maneira produtos, mensagens e 

inventivas podem ser gravados, ar-

mazenados e transmitidos a partir de 

diversos suportes comunicacionais.

Palavras-Chave: Jorge Amado. Literatura. Cinema. Empoderamento 

Midiático Feminino. Meio. Mensagem.
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Este trabalho é fruto de uma pes-

quisa de dissertação que buscou ten-

sionar a urgência da pauta antirra-

cista na publicidade. Para o estudo 

definimos o filme publicitário “Ce-

lebrando rainhas crespas e cachea-

das da Salon Line”. A metodologia se 

alicerçou na análise cultural proposta 

por Raymond Williams (1979 e 2003), 

calcada no materialismo cultural, o 

qual, pode revelar aspectos políticos, 

econômicos e sociais no período de 

produção do objeto (LISBOA FILHO; 

HENRIQUES; STEFFEN, 2018). 

A análise também se ancorou no 

conceito de estrutura de sentimento, 

uma das dimensões da Teoria Cultu-

ral, segundo Williams (2003, p. 57, 

tradução nossa) “Em certo sentido, 

essa estrutura de sentimento é a cul-

tura de um período: o resultado vi-

tal específico de todos os elementos 

da organização em geral”. Em nos-

sa investigação, analisamos como os 

elementos que compõem a estrutura 

de sentimento, residual, dominante e 

emergente, aportaram à construção 

da representação das mulheres ne-

gras no filme publicitário, aliada à 

estratégia contraintuitiva na qual “o 

indivíduo alvo de estereótipos e pre-

conceito social é apresentado no pa-

tamar de protagonista e/ou destaque 

do enredo publicitário, em posições 

que antes eram restritas e possibi-

litadas apenas a determinados per-

fis, geralmente indivíduos brancos” 

(LEITE, 2019, p. 52-53). As produ-

ções que utilizam a comunicação pu-

blicitária contraintuitiva, instigam à 

reflexão e acionam percepções posi-

tivas em relação aos indivíduos alvos 

dos estereótipos. No caso do material 

audiovisual, a estratégia contrain-

tuitiva desloca valores e significados 

consolidados pela ideologia domi-

nante. Em tempos de tensões políti-

cas e dos avanços de ideais e práticas 

neoliberais que atacam diretamente 

grupos oprimidos, é possível perce-



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

103

ber o abismo entre a prática da li-

bertação e a tentativa de manutenção 

das relações de dominação, através 

da tática do apagamento e silencia-

mento. No aspecto residual apresen-

tam-se elementos através de marcas 

sociais que atravessam as mulheres 

negras, frutos do período escravo-

crata, o qual pessoas negras escra-

vizadas, foram vítimas de inúmeras 

violências, no caso das mulheres ne-

gras, violências de gênero, físicas e 

psicológicas. 

A cultura dominante tentou ne-

gligenciar a existência desses resquí-

cios históricos ignorando a realidade 

desigual e esta estrutura assimétri-

ca. Conforme Hall (2016, p. 42) “O 

sentido é construído pelo sistema de 

representação” logo, esse sistema 

de representação, apresentado pela 

marca, agencia a construção de um 

novo imaginário no que se refere ao 

resgate da ancestralidade negra, ou 

seja, nessa concepção atua o aspec-

to emergente da estrutura de senti-

mento, pois, ao tensionar o exercício 

das dimensões residuais e dominan-

tes, através da desnaturalização de 

significados e valores excludentes 

que predominam na sociedade con-

temporânea, ressignifica sentidos 

reflexivos presentes na narrativa do 

filme promovendo uma “atmosfera 

de mudança” (MIGLIEVICH, 2016) 

no contexto sociocultural em que foi 

produzido.

Palavras-chave: Publicidade Contraintuitiva; Estudos Culturais; Publicidade 

Antirracista.
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Relevância e originalidade

Este estudo demonstra sua im-

portância pela crescente do funk nas 

últimas décadas e como ele produz 

padrões de consumo que podem in-

fluenciar no mercado. Um diferen-

cial da pesquisa é a retomada histó-

rica do gênero, isto é, suas origens 

e evolução até a atualidade, em que 

ocupa espaço no ecossistema digital. 

Buscamos compreender o porquê do 

movimento ter ganhado força na co-

munidade jovem-adulta e as manei-

ras como continua se perpetuando, 

analisando o caso de MC Zaac, cantor 

do hit “Vai Embrazando”, música que 

se tornou famosa em 2016 e trouxe 

visibilidade à bebida Catuaba por ci-

tá-la em sua letra.

Quadro teórico

Ao tratar de movimentos musi-

cais, a discussão teórica é interligada 

às tendências culturais e evoluções 

tecnológicas vigentes. Nesse con-

texto, Braz, Chiari, Lopes e Santos 

(2020) discutem sobre as mídias di-

gitais e a cultura do cancelamento, 

que engloba pessoas que se sentem 

no direito de julgar atitudes nestes 

meios e “fazer justiça” por si mes-

mas.

Dayrell (2002) traz a ideia de que 

os movimentos funk e rap tiveram 

início e ganharam força por darem 

senso de pertencimento aos jovens, 

que não encontravam espaços no 

mundo adulto para disseminar suas 

ideias, além de proporcionar au-

to-estima e identificação; Rangel 

(2013) traz uma contextualização so-

ciohistórica do funk e suas evoluções, 
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passando por sua origem na década 

de 1970, por negros norte-america-

nos, e a atração de uma parcela de 

jovens de origem humilde no Brasil, 

tanto pela musicalidade quanto pelo 

estilo de vestimentas.

No estudo de caso, analisamos a 

entrevista na qual MC Zaac afirma 

que a ideia de sua composição “Vai 

Embrazando” veio primeiramen-

te da Catuaba (GUARATTO, 2017), 

que teve aumento de 16 milhões de 

litros para 28 milhões vendidos en-

tre 2015 e 2016 (KAORU, 2017), ano 

em que a música foi lançada, forti-

ficando a tese da relação direta entre 

tendências de consumo e movimen-

tos artístico-culturais, visto que os 

cantores MC Zaac e MC Vigary fazem 

referência direta à bebida.

Métodos e técnicas

Optamos pelo estudo de caso e 

pesquisa documental como caminho 

teórico-metodológico pelo fato de 

constituírem uma sistemática me-

tódica que explora comportamentos, 

eventos, atos e conteúdos em situa-

ções específicas, as quais podem dar 

condições de inferências e possíveis 

generalizações.

Nossa predileção por tais métodos 

se justifica pela análise de caso ser 

qualitativa e incluir evidências quan-

titativas, respondendo questiona-

mentos sobre um evento e/ou acon-

tecimento específico. Para Duarte 

(2005), representa uma metodologia 

eficiente em inserir pesquisadores 

nas técnicas e métodos de pesquisa 

e integra um conjunto de ferramen-

tas para levantamento e análise de 

informações que devem ser proble-

matizados à luz de determinado ar-

cabouço teórico.

Como método, a análise de caso 

foca na realidade social, proporcio-

nando um estudo intensivo realizado 

em uma única ou mais organizações 

reais, aglutinando informações para 

entender a complexidade de uma si-

tuação. Yin (2001, p. 32) define o es-

tudo de caso como uma investigação 

empírica que pesquisa “um fenô-

meno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não estão claramente 

definidos”.

Resultados

Este trabalho está em desenvolvi-

mento e busca analisar a evolução do 

gênero musical funk e seu crescimen-

to, interligar no estudo de caso com o 

consumo de marcas nos dias atuais e 

demonstrar suas interconexões.

Esperamos contribuir com as 

discussões científicas de tendências 

mercadológicas e de consumo de-

rivadas do funk no caso “Primeira-

mente, a Catuaba”, lançando luz so-

bre questões ligadas à comunicação 

que ocorre em diferentes plataformas 
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das redes sociais da Internet e apon-

tando possíveis causas e efeitos da 

promoção involuntária de marcas.

Palavras-chave: Redes digitais; Consumo; Funk; Catuaba; Caso.
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Relevância e originalidade

O objeto empírico de estudo do 

artigo é a polêmica do “hambúrguer 

de minhoca”, da empresa McDo-

nald’s, desde o misterioso surgimen-

to do boato até a respectiva resposta 

da organização para retratação com 

os diferentes públicos diante de tal 

notícia falsa. Também há diversos 

conceitos que trazem à luz ideias so-

bre fake news e seu impacto nas ins-

tituições, tendo em vista a era pós-

-moderna e a importância da busca 

por informações verossímeis basea-

das em fatos, não somente crenças 

populares, narrativas ou hipóteses. 

Esta investigação encontra destaque 

em virtude da relevância da temáti-

ca da comunicação organizacional e a 

eficiência de ações e posicionamen-

tos para a construção da imagem e 

reputação das organizações em um 

contexto de desinformação e crise da 

confiança.

Quadro teórico

Na parte teórica, trazemos ideias 

da modernidade líquida de Bauman 



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

109

(apud TÓFANO, 2020), o modo como 

são afetadas as relações sociais e a 

adaptação da comunicação das or-

ganizações ao lidar com diferen-

tes públicos devido a tais mudanças 

culturais e tecnológicas do último 

século, além de analisarmos o cres-

cimento das “‘fake news’. Tais pos-

tagens, muitas vezes, levam as pes-

soas a acreditarem nestas notícias 

falsas e, consequentemente, trazem 

indagações a respeito da liberdade de 

expressão”. (BASILIO; CARRIÇO; PI-

RES; TERRA, 2021, p.2).

Tendo em vista a polêmica en-

frentada pela empresa McDonald ‘s, 

torna-se vital investigar suas abor-

dagens na situação. Nesse contexto, 

Martins (S/D) cita uma estratégia da 

organização ligada ao público exter-

no, “[s]ustentando e provando que 

a carne de minhoca era cinco vezes 

mais cara que a carne de vaca, a em-

presa convenceu que o boato não ti-

nha fundamento”.

Segura (2019) traz outra tática 

utilizada pelos próprios funcionários 

da empresa, que se pronunciaram 

afirmando: “‘Eu trabalho no McDo-

nald ‘s, no restaurante X, quem faz 

esse negócio sou eu, sou eu que pego 

na massa, sei o que estou fazendo e 

digo que o que está escrito nesse post 

não é verdade’”, contribuindo positi-

vamente à imagem da organização e 

contraposição do boato.

Métodos  e técnicas

Realizamos pesquisas explica-

tivas e bibliográficas, responsáveis 

por analisar o contexto sociocultural 

atual e também a própria polêmica 

que abrangeu a empresa, perpassan-

do por conceitos teóricos da moder-

nidade líquida, a mudança de rela-

ções interpessoais e as fake news.

Além disso, como foco do artigo, 

o estudo de caso compreende uma 

análise profunda de um ou poucos 

objetos a fim de permitir seu co-

nhecimento amplo e detalhado (GIL, 

2002), busca compreender fenôme-

nos sociais complexos, sejam indi-

viduais, organizacionais, sociais ou 

políticos, com intuito de possibilitar 

uma investigação empírica que pre-

serve as características gerais e os 

aspectos importantes do evento ou 

caso (YIN, 2001).

Resultados

Através da análise de contexto e 

da fake news do “hambúrguer de mi-

nhoca”, o artigo conclui que há abor-

dagens e metodologias que podem 

ser eficientes para uma organização 

e que a empresa McDonald’s teve su-

cesso em suas aplicações, demons-

trando destreza estratégica por meio 

de variadas formas de se comunicar 

com públicos de interesse.
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Relevância e originalidade do 

objeto de estudo 

Os estímulos visuais são 40 ve-

zes mais rápidos que os auditivos e 

ativam cerca de 80% das atividades 

cerebrais (BLESSA, 2006). Contu-

do, pesquisas têm mostrado que os 

estímulos publicitários visuais são 

menos eficazes do que se acredita-

va. Uma das possíveis causas disto 

é a sobrecarga de informações a que 

as pessoas são expostas dificultando 

a atenção/concentração (DA SILVA, 

2021).

Só para ilustrar esse crescimento, 

sabe-se que nos anos 70, uma pes-

soa via algo entre 500/1600 anún-

cios diariamente (outdoors, jornais 

e TV). Já em 2007, um estudo feito 

pela Yankelovich (empresa america-

na de consultoria), estimou que esse 

número subiu para cerca de 5.000 

anúncios. E calcula-se que em 2021 

esse número subiu para algo entre 

6.000-10.000 anúncios diários nú-

mero esse impulsionado pela inter-

net e novas tecnologias que surgi-

ram em anos recentes (CARR, 2021).

Ou seja, a exposição do consumidor, 

inclusive na publicidade online, vem 

aumentado ao longo dos anos fato, 

que foi acelerado pela pandemia do 

COVID-19. Tanto é que a pesquisa 

Media Reactions 2021 (Kantar), mos-

trou que a exposição à publicidade 

online aumentou 4% somente em 

2020 (BUBANI, 2021).

Complementando essa infor-

mação, Johnson (2014) afirma que 

os consumidores geralmente ainda 

prestam menos atenção nas men-

sagens publicitárias online. Segun-

do estudos, as pessoas olham para 

anúncios impressos por menos de 

dois segundos e para os online ape-

nas um terço de segundo. Mediante 

esse cenário, fica o questionamento: 

como uma marca/empresa pode cha-

mar a atenção de seus consumidores? 

Segundo a neurociência, uma 

possível resposta pode estar nos ros-

tos humanos. As faces são impor-

tantes estímulos biológicos e sociais 

que transmitem informações duran-
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te a interação social (ELLIS;YOUNG, 

1998). Eles são tão relevantes que 

automaticamente podem capturar a 

atenção melhor do que objetos como 

carros, casas, roupas e alimentos 

(GUIDO et al, 2019). Inclusive o cé-

rebro humano é tão atento a rostos 

que muitas vezes os vem em imagens 

que não são faces (KATO; MUGITANI, 

2015). Esse fenômeno é conhecido 

como pareidolia (do grego “para” = 

“ao lado ou além” mais prefixo “ei-

dolon”= “forma ou imagem”). Ou 

seja, imagens semelhantes a rostos 

atraem a atenção das pessoas auto-

maticamente por meio de um meca-

nismo de resposta de orientação pre-

sentes nos cérebros humanos (GUIDO 

et al, 2019).

Quadro teórico 

Os rostos são tão importan-

tes para os seres humanos porque 

as expressões faciais fornecem pis-

tas importantes para a comunicação 

humana como, por exemplo, sobre o 

estado emocional dos demais (MAIER 

et al., 2022). Tanto é que as pessoas 

fazem até julgamentos de personali-

dade a partir de rostos (WILLIS;TO-

DOROV, 2006; ZEBROWITZ; MONTE-

PARE, 2008) e confiam muito nesses 

julgamentos (HASSIN; TROPE, 2000; 

TODOROV; OLIVOLA; DOTSCH;MEN-

DE-SIEDLECKI, 2015; SOFER et al, 

2017). Os rostos são estímulos mul-

tidimensionais que transmitem não 

só informações sobre identidade, 

sexo ou idade, mas também sinais 

sutis relacionados à emoção, confia-

bilidade, atratividade, intenção entre 

outros (VUILLEUMIER; POURTOIS, 

2007).

Acredita-se que as pessoas podem 

ser especialmente eficientes em fazer 

inferências de confiabilidade anali-

sando os rostos (WILLIS; TODOROV, 

2006). Foi descoberto através de 

pesquisas que o cérebro dos primatas 

possui uma classe muito especial de 

células e que elas só disparam na sua 

total potencialidade, diante de uma 

face completa. Isso porque reconhe-

cer rostos foi sempre uma questão de 

sobrevivência por milhares de anos. 

Como por exemplo, saber diferen-

ciar rapidamente um rosto humano 

de um rosto de leão numa savana 

(DA SILVA, 2021). A ânsia do cérebro 

em reconhecer rostos é tão forte que 

é possível enxergá-los mesmo onde 

não existem (fenómeno chamado de 

pareidolia). Por isso colocar rostos 

em postagens nas redes sociais atrai 

mais atenção (HADJIKHANi et al., 

2009; PALMER; CLIFFORD, 2020) e 

pode aumentar a interação de uma 

postagem.

Métodos usados 

Para atingir o objetivo, será reali-

zada uma pesquisa quantitativa uti-

lizando como método o experimento. 

Serão feitas 3 landing pages de uma 
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marca fictícia. Em uma delas será in-

serida a imagem de um rosto huma-

no; em outra, objetos posicionados 

que lembram o formato de rosto; na 

terceira não haverá qualquer refe-

rência a rostos humanos. No entan-

to, todas as três páginas de destino 

devem ter as mesmas formas, cores 

e elementos. Em seguida, cada uma 

das landing pages será apresentada 

para um grupo que deverá dar uma 

nota sobre sua percepção de confian-

ça na empresa apresentada de 0 a 10 

(0 para uma empresa nada confiável 

e 10 para uma empresa totalmente 

confiável). A seguir, serão compara-

dos os resultados dos três grupos.

Em um experimento, o pesqui-

sador manipula os níveis das variá-

veis independentes que no caso se-

rão “rostos humanos” e observa o 

resultado produzido sobre a variá-

vel dependente que no estudo será a 

“confiança na empresa”. Além disso, 

será controlado o efeito de outras va-

riáveis que podem oferecer explica-

ções alternativas como por exemplo, 

outros elementos da páginas (cores, 

formas e textos) que poderiam in-

fluenciar na percepção de confiança.

Resultados esperados 

Espera-se encontrar se realmen-

te as páginas com rostos humanos 

transmitem mais confiança aos con-

sumidores como elencado pela teo-

ria. Também será avaliado se esta 

confiança se aplica apenas a rostos 

reais ou a efeitos de pareidolia.

Palavras-Chave: neuromarketing; pareidolia; marketing; comunicação; 

e-commerce.
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Este resumo tem como objeti-

vo analisar a possível contribuição 

da Comunicação Não-Violenta para 

a construção de ações de marketing 

e peças/anúncios publicitários que 

promovam a empatia e a não presen-

ça de um caráter julgador no que está 

se comunicando. Para isso, discor-

rer-se-á sobre os conceitos da Co-

municação Não-Violenta e sua rele-

vância na sociedade contemporânea, 

com vistas a destacar como a junção 

entre a Publicidade Contraintuitiva e 

a Comunicação Não-Violenta podem 

favorecer para que surjam novas re-

modelagens de anúncios publicitá-

rios, com maior inclusão, igualdade 

e tolerância. Essa pesquisa caracteri-

zou-se de base teórica, exploratória, 

descritiva e qualitativa. Trata-se da 

pesquisa de base teórica que se dedi-

ca a reformular teorias, ideias, con-

ceitos, ideologias, refinando funda-

mentos teóricos

Introdução

Nunca houve tanta necessida-

de de mediação de conflitos quanto 

na atualidade. Não é preciso se es-

forçar para perceber os ânimos alte-

rados, seja na notícia compartilhada 

em stories de redes sociais como o 

Instagram, nos comentários do Fa-

cebook, no telejornal ou no programa 

de rádio com apelo popular.

Desenvolvimento

Durante muito tempo, toda essa 

violência, preconceitos, racismo, 

machismo, sexismo e demais temas 

foram reverberados no marketing, de 

forma especial nas ações e peças pu-

blicitárias. 

Entretanto, cada vez mais as em-

presas e instituições preocupam-se 

com uma nova remodelagem em 

seus valores, cultura organizacional 

e em suas ações de marketing e cam-

panhas publicitárias. Nesse sentido, 

uma das formas de trazer um novo 

formato da compreensão de uma co-
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municação mais empática e inclusiva 

é a Comunicação-Não-Violenta. 

Mas, o que é a Comunicação-

-Não-Violenta? que a comunicação 

não-violenta pode se fazer presen-

te e protagonista. A CNV é o idioma 

da compaixão, usada no mundo todo 

para resolver conflitos de todos os 

tamanhos. De guerras entre países a 

brigas entre familiares. A eficácia do 

método foi comprovada após anos de 

estudos, cursos e workshops minis-

trados por seu idealizador, Marshall 

Rosenberg3.

Nesse sentido, a Comunicação-

-Não-Violenta como alternativa para 

a aplicabilidade de publicidades con-

traintuitivas e campanhas de marke-

ting mais respeitosas, inclusivas e 

equânimes. Vale lembrar que Soares 

3 

(2002) menciona que a publicidade 

nos tempos contemporâneos tem pa-

pel de prevalência na comunicação, 

consequentemente, é um elemento 

de persuasão na forma como as pes-

soas se comportam e na cultura que 

as rodeia. 

Considerações Finais

Desse modo, faz-se necessário 

promover um novo olhar social, com 

novas perspectivas para desconstruir 

o que já foi estabelecido e que não é 

salutar para o corpo social (LEITE, 

2007). É preciso atualizar a forma de 

se publicizar e inúmeras empresas 

têm buscado esses novos caminhos 

de reestruturação na sua forma de 

comunicar-se.

Palavras-Chave: Anúncios 1; Igualdade 2; Publicidade 3; 
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Vinculado a uma pesquisa de ini-

ciação científica atualmente em cur-

so, o presente trabalho tem como 

objetivo discutir protocolos metodo-

lógicos que permitam compreender 

as condições materiais que consti-

tuem a instância de codificação – e a 

posterior decodificação – do seriado 

de humor Choque de Cultura, da pro-

dutora TV Quase, disponibilizado via 

YouTube. 

Assim, a relevância do objeto de 

estudo deve-se tanto à oportunidade 

de adensar discussões metodológicas 

fundamentais ao campo da Comu-

nicação quanto pelo foco no humor, 

que assume notável visibilidade na 

cultura midiática contemporânea. Do 

ponto de vista metodológico, a pre-

sente proposta de comunicação se 

baseia em revisão bibliográfica, vol-

tada neste momento à construção do 

referencial teórico da pesquisa, as-

sociada a um cotejo exploratório da 

materialidade do objeto empírico em 

foco. 

Em relação ao Quadro Teórico de 

Referência, partimos do trabalho de 

Escosteguy (2007, p. 3), que chama 

a atenção para uma predominância 

histórica, entre pesquisas acadêmicas 

em comunicação, de “[...] uma seg-

mentação do processo comunicativo, 

desenvolvendo o estudo de tal pro-

blemática por meio de recortes tão 

específicos que, ao longo do tempo, 

transformaram-se em áreas bastante 

especializadas”. Diante dessa obser-

vação, a autora defende a construção 

de protocolos analíticos que inte-

grem os diferentes “momentos” do 

“circuito cultural” – produção, texto, 

recepção. Nesse sentido, evocamos o 

protocolo codificação/decodificação 

proposto por Hall (2020), que não 

isola suas análises em cenários per-
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feitos em que não ocorreriam ruídos 

ou influências subjetivas durante os 

momentos do circuito. 

Partindo dessa perspectiva, Hall 

(2020) situa o circuito a partir de 

momentos específicos ainda que in-

terligados, pois nele envolvem-se 

processos próprios da esfera tecno-

-produtiva dos agentes de comuni-

cação. Em relação ao objeto empírico 

do trabalho, é preciso considerar que 

Choque de Cultura começou a ser exi-

bido pelo YouTube, no canal de en-

tretenimento e cultura pop Omelete-

ve (vinculado ao site Omelete), sendo 

posteriormente exibido pela TV Globo 

em rede aberta aos domingos após a 

sessão de filmes Temperatura Máxi-

ma. 

No momento da produção, antes 

que a mensagem seja propagada, há 

o processo de tradução da realidade, 

no qual um evento histórico passa 

por um tratamento midiático que o 

transforma em um evento comuni-

cativo, no qual, em outras palavras, a 

narrativa assume sentido. O resultado 

desse processo de tradução é deno-

minado “forma-mensagem” (HALL, 

2020, p. 430). No caso de Choque de 

Cultura, os eventos históricos passam 

por um crivo subjetivo, até mesmo 

uma interferência direta, das pessoas 

envolvidas na codificação: primeiro, 

dos roteiristas, ao escolherem o que 

é engraçado para si e o que tem po-

tencial para ser engraçado para seu 

público; depois, há a interferência 

administrativa e financeira dos pro-

dutores executivos e editores, que 

decidem se o roteiro se adequa à li-

nha editorial do canal e do programa.

Ao mesmo tempo, o processo de 

decodificação dos sentidos e imagens 

da mensagem engloba uma série de 

peculiaridades perceptivas em função 

da camada social em que se desen-

rola. Hall (2020) nos lembra de que 

a codificação está condicionada aos 

interesses hegemônicos das classes 

dominantes que detêm a proprieda-

de dos meios de comunicação e bus-

cam perpetuar arranjos sociais que 

as favoreçam. Todavia, é perante as 

condições concretas de decodifica-

ção que o humor se coloca como uma 

ferramenta de potencial resistên-

cia perante discursos hegemônicos. 

Como assinala Eagleton (2019, p. 43), 

o humor “pode ser empregado para 

manipular ou convencer, agradar ou 

sarar, quebrar o gelo, selar um con-

trato, aliviar ou infringir ferimen-

tos”. 

Quanto aos resultados da pesqui-

sa, esperamos, a partir da discussão 

de protocolos analíticos que integrem 

diferentes momentos do circuito da 

cultura, compreender as articula-

ções discursivas em Choque de Cultu-

ra, considerando-o à luz das media-

ções múltiplas e multifacetadas que o 

constituem.
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As plataformas de streaming mo-

dificaram as possibilidades de con-

sumo de diferentes peças midiáticas. 

No Brasil, o Globoplay é a principal 

plataforma de streaming nacional. 

Lançado em 2015 pelo Grupo Globo, 

tem cerca de 20 milhões de usuários 

(SILVA, 2021) e disponibiliza conteú-

dos do Grupo Globo, originais Globo-

play e internacionais. Além do Brasil, 

a plataforma está disponível em ou-

tros 20 países.

Entre os conteúdos disponíveis, 

estão produtos jornalísticos. Um le-

vantamento realizado em 18 de ja-

neiro de 2021, mapeou 36 produtos 

dentro da categoria “jornalismo”, 

sendo que 35 deles eram transposi-

ções de conteúdos exibidos na TV ao 

vivo (VALENGA, 2021).

Neste sentido, foi desenvolvida 

uma pesquisa para identificar há-

bitos de consumo de jornalismo no 

Globoplay (VALENGA, 2022). Foram 

realizadas onze entrevistas semies-

truturadas, online, com participantes 

que possuem entre 25 e 48 anos. En-

tre os resultados, há o destaque para 

o consumo de programas tradicionais 

do Grupo Globo, como é o caso do 

Fantástico, citado por sete dos en-

trevistados.

O Fantástico foi ao ar pela pri-

meira vez em 5 de agosto de 1973 e 

é identificado como uma revista ele-

trônica de variedades. O modelo edi-

torial busca unir informação e entre-

tenimento (ROCHA; AUCAR, 2011). 

Há uma tradição e nostalgia na 

fala daqueles que consomem o Fan-

tástico, como algo que se mistura à 

própria história ao ato de assistir a 

televisão. 

Eu tenho 48 anos, eu vejo Fan-

tástico desde de criança, então 

é... O Fantástico é quase que um 

hábito que eu assistia, desde que 

eu me lembre a começar a assistir 

televisão, eu lembro da musiqui-
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nha do Fantástico e assistir, en-

tão é quase que uma tradição, né. 

(Participante 8)

Porém, novos hábitos também são 

identificados a partir do consumo via 

streaming, como a possibilidade de só 

assistir trechos do programa, e não 

o conteúdo na íntegra. O consumo é 

feito de forma mais individualizada 

e personalizada: “Então o Fantás-

tico tem uma matéria que eu que-

ro ver, mas eu tinha que assistir 32 

matérias, 15 comerciais, até chegar 

na matéria. [...] normalmente eu as-

sisto o Fantástico segunda-feira e eu 

vejo apenas as matérias que eu quero 

ver.” (Participante 06).

Ao mesmo tempo, o consu-

mo via streaming é impactado por 

características ligadas ao consumo 

broadcast, como a temporalidade da 

televisão. “Normalmente eu sempre 

vejo o Fantástico segunda-feira pela 

manhã, até porque, na minha cabeça, 

se eu for ver a noite, já ficou muito 

velho assistir as matérias do Fantás-

tico [...]” (Participante 10).

Assim, nota-se que assistir o 

Fantástico via streaming Globoplay é 

prática comum para os entrevistados, 

atrelado principalmente a um 

sentimento de tradição e nostalgia, 

mas as formas como esse consumo 

ocorre estão ligadas às possibilidades 

do streaming, como consumir so-

mente trechos de interesse e poder 

ocorrer em temporalidades escolhi-

das pelo consumidor.

Palavras-Chave: Globoplay; consumo; streaming; Jornal Nacional.
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Relevância e originalidade

Hoje, os profissionais de comu-

nicação são responsáveis pelo geren-

ciamento de rastros digitais deixa-

dos pelos clientes, além da promoção 

de relacionamentos duradouros por 

meio de diferentes estratégias, alian-

do campanhas de marketing, publi-

cidade e relações públicas. Nesse 

sentido, este resumo busca estudar a 

relevância do profissional de comu-

nicação como mediador da gestão da 

imagem de participantes de realities 

shows, gerando influência dentro e 

fora de programas como o Big Bro-

ther Brasil. 

As atividades das profissões de 

comunicação são abrangentes e têm 

variadas possibilidades no merca-

do, devendo atuar com criativida-

de, proatividade e flexibilidade. Tais 

profissionais se responsabilizam pe-

las estratégias de organizações pri-

vadas, órgãos e/ou pessoas públicas, 

propagando informações para os se-

tores e mediando os relacionamentos 

com públicos estratégicos.

O principal canal para divulgar 

informações para os comunicado-

res são as mídias sociais on-line, já 
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que através delas se gerenciam perfis 

de pessoas, marcas e organizações, 

fomentando engajamento, conver-

sações e destaque. Para uma pessoa 

pública e/ou organização ter eficiên-

cia e relevância no âmbito público ou 

privado, o profissional de comunica-

ção é condição sine qua non. 

Quadro teórico

A comunicação se faz necessária 

em relação a participantes de reality 

shows, podendo trabalhar tanto den-

tro do programa como fora. Fora, 

se faz mais relevante pelo fato de 

construir uma imagem forte, posi-

tiva e estratégica para o participante 

continuar, dentro da casa, ganhando 

atenção e afeto do público. O traba-

lho externo nas redes sociais digitais 

ocasiona que se tenha maior visibi-

lidade após a saída do participante, 

haja vista proporcionar benefícios 

por meio de parcerias, contratos etc. 

Nesse universo, emerge a neces-

sidade da imagem e reputação, que 

se constituem por comportamentos, 

hábitos, postura, ética, conhecimen-

tos, habilidades e competências de 

determinada pessoa ou organização. 

O reconhecimento de uma marca ou 

pessoa pública deriva da forma como 

os públicos vivem e interpretam suas 

experiências com ela (SILVA, RE-

SENDE, CUNHA, 2021). Para que haja 

uma adequada imagem, resultando 

em uma reputação positiva em longo 

prazo, são necessárias atitudes coe-

rentes, respeitando a todos nas diver-

sas situações, sob a orientação de um 

profissional de comunicação. Terra 

(2015) defende que o profissional de 

Relações Públicas é responsável pe-

los meios on-line de comunicação 

e gestão de imagem; já para Dreyer 

(2017) que o foco é o planejamento 

de comunicação e a interação com os 

públicos, interpretando as percep-

ções dos públicos e aumentando a vi-

sibilidade das entidades para ampliar 

a credibilidade. 

Métodos e Técnicas

De acordo com Yin (2020), o  es-

tudo de caso, se define como uma 

estratégia de pesquisa, que tem a 

função de captação de informações 

essenciais de cada caso, sendo eles 

dados qualitativos, coletados por 

meio de eventos reais. Neste artigo é 

voltado ao assunto de realities shows, 

focado na Manu Gavassi, participante 

do Big Brother Brasil 2020, com ob-

jetivo de explicar, explorar e descre-

ver fenômenos atuais inseridos em 

seu  contexto, analisando o método 

que tal participante utilizou-se e que 

se transformou em uma eficaz forma 

de marketing no programa, gerando 

uma imagem positiva dela dentro e 

fora do programa. 
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Resultados

Após análise do caso de Manu 

Gavassi, precursora dos movimen-

tos de marketing e posicionamento 

de imagem em realities shows, ob-

serva-se que as estratégias tiveram 

resultados expressivos e impactaram 

tanto dentro quanto fora do progra-

ma. Os comunicadores que a ajuda-

ram a construir sua imagem manti-

veram esse processo após sua saída, 

transformando sua identidade visual 

e alavancando sua carreira musical e 

de influenciadora digital. Assim, há a 

necessidade de uma gestão de ima-

gem e reputação eficaz das pessoas 

que participam de realities, para que 

sejam percebidas de modo positivo 

fora do programa. Neste sentido, re-

velamos a importância dos comuni-

cadores para a gestão comunicativa 

de participantes de realities e o pro-

cesso de consolidação de uma ima-

gem positiva nas redes digitais du-

rante a exibição do programa e após 

a eliminação do participante. 

Palavras-chave: Comunicação; Redes digitais; Reality show; Manu Gavassi.
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Rouillé (2012), afirma que a foto-

grafia surgiu com a sociedade indus-

trial, relacionando-se diretamente 

com seus fenômenos mais emblemá-

ticos e possui um caráter mecânico. 

No entanto, reside nessa concepção 

um paradoxo, já que ela não pode ser 

considerada apenas um registro do 

real, é também um fenômeno social. 

Pode-se dizer, portanto, que o fo-

tógrafo e o objeto fotografado estão 

inseridos numa esfera pré-existente, 

a esfera de suas próprias vivências. 

Um real diferente do que chamamos 

de realidade. 

Dessa forma, o objetivo desse 

trabalho é refletir sobre o conceito 

de real associado à noção de imagem 

dialética de Benjamin reformula-

da por Didi-Huberman, observando 

como isso se relaciona com a foto-

grafia.

A fotografia, mesmo a documen-

tal, não representa automatica-

mente o real; e não toma o lugar 

de algo externo. Como o discur-

so e as outras imagens, o dogma 

de “ser rastro” mascara o que 

a fotografia, com seus próprios 

meios, faz ser: construída do iní-

cio ao fim, ela fabrica e produz os 

mundos. Enquanto o rastro vai da 

coisa (preexistente) à imagem, 

o importante é explorar como a 

imagem produz o real (ROUILLÉ, 

2012, p. 18).

Didi-Huberman cria uma fábula 

para elaborar suas ideias no livro “O 

que vemos, o que nos olha”. O ho-

mem da tautologia inverte o proces-

so fantasmático do tempo a que se 

prende o homem da crença, se aten-

do ao visível

A fotografia apesar de ser um re-
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gistro do real, opera em dupla distân-

cia, se aproximando mais da crença. E 

um homem de crença “...verá sempre 

alguma outra coisa além do que vê” 

(DIDI-HUBERMAN, 2010). Ao elabo-

rar essa ficção, esvaziam-se os ob-

jetos visíveis de seus conteúdos para 

enchê-los de inconsciente. Ao se de-

parar com a tumba - exemplo dado 

por Didi-Huberman ou com uma 

fotografia, a experiência do olhar se 

abre em duas. Há o que vemos do tú-

mulo, da fotografia, a evidência de 

um volume e há a evidência de algo 

trabalhado. Um observador ao ver 

uma fotografia considerando-a como 

mero registro do real se comportará 

como um homem tautológico, aten-

do-se somente ao visível, reduzindo 

os objetos a “volumes sem sintomas 

e sem latências” (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p. 50). 

 Dessa forma, propõe-se a foto-

grafia como contorno do real, mani-

festado através da técnica utilizada 

e os processos subjetivos envolvidos 

no ato fotográfico, pois “identificar 

“um gênero fotojornalístico passa, 

por vezes, pela intenção jornalísti-

ca e pelo contexto de inserção da(s) 

foto(s) numa peça”. (SOUSA, 2002). 

Tal ato produz um terceiro elemen-

to: o registro daquilo que se pós a 

ver, resultado de uma “conversa” 

entre o fotógrafo e o objeto, pois a 

imagem não é só um acontecimento 

em si mesmo. Ela deixa um rastro, 

como afirma Didi Huberman (2012, 

p. 216): “a imagem é outra coisa que 

um simples corte praticado no mun-

do dos aspectos visíveis. É uma im-

pressão, um rastro, um traço visual 

do tempo que quis tocar [...]”. Assim 

sendo, por mais que o fotojornalismo 

seja visto como uma representação da 

realidade de cunho social, que toca o 

real em seu sentido mais estrito, ele 

é algo que arde em contato com real. 

Não somente algo que se abre, mas 

um rastro do que foi produzido, um 

sentido.

Palavras-Chave: Didi-Huberman; Real; Imagem Dialética; Fotografia.
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As relações do ser humano com 

os sistemas computacionais e novas 

tecnologias são muito importan-

tes, não só para o processo de digi-

talização dos métodos e processos 

tradicionais envolvendo a arte, mas 

também da sociedade como um todo, 

buscando uma adequação da escola 

à tecnologia e elevando a qualidade 

do nível das informações referentes 

à esta e a sua importância na edu-

cação e construção motora, artística, 

cultural e intuitiva das crianças, pre-

parando-as para novas eras da infor-

mação onde cada vez mais o homem 

não só irá interagir e depender da 

ciência e tecnologia mas também da 

expressão artística que o faz singu-

lar no mundo: na expressão dos seus 

sentimentos, sensações e sua posição 

e visão perante o universo. A inserção 

das tecnologias digitais e do uso do 

computador como vetores para a adi-

ção e integração dos processos cria-

tivos e de ensino, mostrando as di-

ferentes implicações e aplicações no 

desenvolvimento de novos métodos 

para o aprimoramento artístico dos 

alunos. Buscou-se na fundamenta-

ção teórica os requisitos compatíveis 

com a atual mudança dos cenários 

educacionais mostrando assim as 

novas formas de uso das ferramen-

tas digitais de software e hardware e 

de como podem ser importantes no 

desenvolvimento criativo e cogniti-

vo dos alunos com a idade definida 

entre 11 e 12 anos de idade que estão 

atravessando a fase denominada de 

“A Crise Do Desenho”. As mudanças 
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em termos de aprendizado são contí-

nuas e na poderosa era informacional 

em que se vive novos patamares po-

dem ser alcançados.

1.Introdução

A inovação no ensino vem sendo 

utilizada no processo de aprendiza-

gem, os novos recursos computa-

cionais e suas capacidades interati-

vas ligadas às implementações das 

Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). Nesta nova era 

da informação é possível criar aulas 

interativas, com conteúdo profun-

do e detalhado, visando à qualidade, 

o comprometimento e a retenção de 

alunos. Com a gama de dispositivos, 

artefatos e softwares disponíveis no 

mercado é extensa, esta diversidade 

de produtos e serviços vem se pro-

vando benéfica na implementação 

e adequação aos métodos do ensino 

escolar, gerando oportunidades aos 

educadores digitais e pensadores do 

design poderem criar novos modelos 

e diretrizes nos processos de apren-

dizagem e pesquisa. As atuais gera-

ções de crianças que hoje estão no 

ambiente escolar já nasceram inseri-

das no universo da tecnologia com os 

computadores, vídeo games, smar-

tphones e a internet de banda larga 

de alta velocidade.

2.Referencial Teórico 

O Referencial Teórico tem como 

base o uso dos Affordances Dire-

tos. Através dos estudos envolvendo 

a teoria dos Affordances de Gibson 

(1979) que de acordo com Krippen-

dorff (2006) visam a adequação do 

usuário a utilização dos produtos e 

artefatos de maneira natural, intui-

tiva e reflexiva, como também no 

aperfeiçoamento de utilização e apli-

cação das TIC’s (Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação). 

Os Processos Reflexivos de Schön 

(1991) que faz a fundamentação do 

seu trabalho baseando-se na teoria 

investigativa de John Dewey, cuja 

ênfase é a aprendizagem através do 

fazer. Não se pode ensinar ao estu-

dante aquilo que é necessário ele sa-

ber, porém, pode-se instruir:

“Ele tem que enxergar, por si 

próprio e à sua maneira, as rela-

ções entre meios e métodos em-

pregados e resultados atingidos. 

Ninguém mais pode ver por ele, 

e ele não poderá ver apenas ‘fa-

lando-se’ a ele, mesmo que o fa-

lar correto possa guiar seu olhar 

e ajudá-lo a ver o que ele precisa 

ver” (DEWEY apud SCHÖN, 2000, 

p.25).

A utilização dos conceitos da teo-

ria de Georges Henri Luquet a respei-

to do Realismo Visual (ou Narração 
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Gráfica) e a “Crise do Desenho”:

“O desinteresse da criança pelo 

desenho produz-se na idade em 

que chegou à concepção do realis-

mo visual com a sua consequência 

fundamental – a perspectiva; os 

desenhos que executava anterior-

mente de acordo com o realismo 

intelectual já não satisfazem o 

seu espírito crítico desenvolvido, 

e sente-se incapaz de fazer dese-

nhos como gostaria fazer.” (LU-

QUET, 1927/1969, p. 234).

3.Métodos Utilizados

Método Hipotético-Dedutivo com 

atividade experimental laboratorial 

em uma Escola Particular, em am-

biente controlado, utilizando análi-

se qualitativa, desenvolvimento de 

Workshops mesclando atividades do 

desenho manual e digital com nível 

crescente de dificuldade, documen-

tação em vídeo das atividades ma-

nuais e uso de software com captura 

de vídeo na tela do computador das 

atividades digitais. Foram pesquisa-

dos 16 indivíduos de ambos os sexos, 

foram criadas duas turmas de 8 alu-

nos, onde foram realizados oito en-

contros no total, com dois encontros 

semanais para cada grupo.

4.Resultados Esperados

As evidências indicam que crian-

ças com idade entre 11 e 12 anos que 

já exerciam a prática do desenho 

manual antes do experimento ao 

participarem das atividades de ade-

quação do desenho manual para o 

digital desenvolveram positivamente 

as suas habilidades manuais, artís-

ticas, cognitivas e motoras no for-

mato digital utilizando de hardware 

específico (Mesas gráficas) e softwa-

re (Autodesk SketchBook). A expan-

são das suas capacidades artísticas e 

cognitivas só foi possível para os in-

divíduos que participaram de todo o 

experimento, pois foram consisten-

tes e determinados e utilizaram to-

das as ferramentas computacionais 

disponíveis, realizando perguntas ao 

pesquisador e interagindo de manei-

ra positiva e integrada com os cole-

gas do experimento. Os indivíduos 

que não obtiveram elevado nível de 

atenção e consistência e que não ti-

veram assiduidade nos encontros 

simplesmente se frustraram com o 

seu baixo desempenho, e ao perce-

berem que não conseguiam acompa-

nhar os demais colegas nas ativida-

des e dinâmicas resolveram desistir 

dos encontros. Outros fatores são 

aleatórios, mas não descartados, tais 

como: expectativas irreais, timidez e 

problemas de comunicação. Os in-

divíduos que apresentaram proble-

mas de concentração, mas que foram 
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participativos e estiveram em mais 

de 90% dos encontros conseguiram 

desenhar as técnicas passadas nas 

atividades, mesmo operando em um 

modelo onde o tempo de concentra-

ção máximo ficou em torno dos 16 

minutos. A capacidade intuitiva dos 

indivíduos foi outro fator decisivo, 

pois, assim como nos smartphones 

e tablets o conceito de aprendizado 

está ligado ao ato de navegar e clicar 

nos ícones e artefatos disponíveis na 

interface do software utilizado.

Palavras-Chave: desenho manual; representação gráfica; ergonomia 

cognitiva; desenho digital; mesa gráfica
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O presente resumo descreve os 

usos e apropriações realizados por jo-

vens negros e quilombolas do agreste 

paraibano na rede social do Facebook. 

Na extração do empírico, as capturas 

de tela obtidas sob vieses netnográ-

ficos (KOZINETS, 2014) nos permitiu 

coletar dados a partir do aconteci-

mento das eleições gerais de 2018. 

Na ocasião, estes jovens imersos em 

lógicas e estratégias de autenticação 

das plataformas em redes digitais 

(FELTON, 2007) desenvolveram es-

tratégias de “recuos e apagamentos” 

diante das superfícies deslizantes no 

interior da comunidade quilombola. 

A complexidade do fenômeno com 

suas perspectivas angulares de fa-

tores internos (do território – qui-

lombo) e exógenos (de processos só-

cio-políticos) passaram a afetar as 

interrelações no tecido social desta 

comunidade tradicional.

O empírico extraído descreve uma 

problemática dos atravessamentos da 

midiatização com suas lógicas inter-

nas, jogos de disputas e negociações 

via Facebook, plataforma esta, mar-

cada por discursividades canhestras 

(BRAGA, 2017) que fazem vazar seus 

esquemas e estruturas, de lógicas 

objetivas e tentativas do algoritmo. 

Durante a coleta inferimos que uma 

conjuntura de ordenamento político, 

social e religiosa afetou diretamen-

te as lógicas, gramáticas e interações 

em dois níveis distintos e simultâ-

neos, um nas práticas sociais no in-

terior da comunidade e outro, nas 

estruturas da circulação do Facebook.

Figura 01 – Quadro de análise: polarização e conflitos

Nas extrações, observamos a problemática da polarização política e discursiva 

no interior da comunidade e em disputa no meio Facebook. Na primeira imagem 
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(08/10/2018) observamos a postagem realizada a partir de um compartilhamento 

feito por um outro ator social/terceiro na rede, nesta publicação, a jovem enuncia 

sua opinião política através de emojis gráficos. Na segunda publicação ao centro, 

uma segunda jovem quilombola realiza uma publicação direta, sem replicação de 

terceiros e com uma enunciação/narrativa própria com a representação do candida-

to de alinhamento político de direita. Na última imagem (11/11/2018), observamos o 

apagamento da representação imagética da jovem quilombola, o tecido social da co-

munidade se polariza e fragiliza o totem “território quilombo2”

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. Termos de Consentimento da pesquisa autorizados.

2 Tessarotto, Marco Antônio de Oliveira. O conceito do “totem quilombo território” elaborado pelo 
autor, atua no reconhecimento e na proteção deste ator/sujeito quilombola, buscando “frear”/
diminuir as irritações entre sistemas, negociando valores e o que permanece ou se exclui nas redes. O 
totem é sacralizado pelo território físico da comunidade, espaço este, onde os descentes de “Manoel 
Rufino”, fundador da comunidade, articulam ações, pactos, dirimindo os efeitos da circulação. No 
totem território quilombo, o jovem encontra amparo, no verdadeiro sentido do “aquilombar-se”.

Nesta disputa e conflito pela refe-

rencialidade/fixação nas redes, a re-

presentação imagética enunciada por 

estes jovens se desloca para condi-

ções materiais mais frágeis e efême-

ras. Os movimentos de idas e vindas, 

avanços e recuos expressam o grau 

de fragilidade dos laços sociais, pois 

“os dispositivos são espaços de reali-

zação de processos comunicacionais, 

acolhendo resistências, visibilidades, 

permitindo replicações e apagamen-

tos de imagens” (ROSA, 2012, p. 118).

No entanto, mesmo diante das 

experimentações, dos usos e apro-

priações por jovens quilombolas nas 

redes, percebemos que as tensões 

agora surgem entre estes dois atores 

quilombolas que pertencem ao mes-

mo e único espaço mundo, a arena a 

ser disputada entre “incluídos e de-

gradados”.
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Waldo3 é um pequeno urso azul 

animado virtualmente por um ator 

fracassado, um homem medíocre e 

ressentido que despeja impropérios 

gratuitos a qualquer um. Waldo re-

flete essa extensão de seu animador 

com inflamados discursos de ódio ao 

entrevistar alguns políticos conser-

vadores, uma vez que ele vive uma 

irrealidade de si próprio, algo que 

não existe no mundo físico (LEMOS, 

2018). Jair Messias Bolsonaro (1955-

) é um político mediano e folclórico 

que ascendeu ao posto máximo da 

república no Brasil. É mais conheci-

do pelos discursos histriônicos e pela 

disseminação de ideias reacionárias e 

fascistas muito caras à extrema di-

reita.

Em 2019, a realidade (Bolsona-

ro) e a ficção (Waldo) se entrelaça-

ram mutuamente na ascensão polí-

tica da figura do candidato midiático 

“Bozowaldo4”. Após Trump e ins-

pirados por ele, políticos suposta-

mente outliers ascenderam à posição 

de perigosas lideranças com discur-

sos antissistemas. No entanto, ape-

sar de tanto desprovimento de virtù 

maquiavélica, essas características 

foram e continuaram sendo veicula-

das na Sociedade do Espetáculo como 

signos de autenticidade (DEBORD, 

2007), em fluxos nos quais todas as 

impressões passam a ser mediadas 

pelas imagens, em que uma das fren-

tes eficientemente tem conseguido a 

cooptação dos bots, dos haters e dos 

trolls.

Destarte, o objetivo deste traba-

lho é verificar se os discursos de ódio 

promovidos pelas redes trolls bol-

sonaristas procuram desconstruir a 

pauta reivindicatória dos movimen-

tos antirracistas. Como procedimento 

metodológico, optou-se pela análise 
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discursiva, uma vez que, conforme 

explica Koch (1996), a linguagem e o 

discurso têm a função de representa-

ção (e espelhamento) do mundo e do 

pensamento em determinada época. 

O recorte será feito na página dispo-

nível no Instagram pelo ativista troll 

Sérgio Camargo – (https://www.ins-

tagram.com/sergiodireita/ ou ‘ser-

giodireita’) – somente nas postagens 

de textos, vídeos e imagens que vi-

sam desconstruir ou trollar as con-

quistas identitárias das pessoas ne-

gras, no segundo semestre de 2021.

Nessa concepção, é importante 

ressaltar a figura dos trolls, em sua 

maioria extremistas políticos, como 

agentes anarquistas dessa nova ci-

bercultura emergente. Sergio Ca-

margo tem o seu perfil inundado de 

postagens favoráveis às pautas bol-

sonaristas, em sua maioria negacio-

nistas. Para ele, “o negro tem no seu 

DNA o gene da vitimização, do rancor 

e do ressentimento” (SERGIO DIREI-

TA, 2021), o que constitui uma ne-

gação às evidencias de existência do 

racismo estrutural na sociedade bra-

sileira, com profundas e intrincadas 

raízes históricas.

Com a consolidação da cibercul-

tura, aumentou a possibilidade de 

interação e influência sobre o quadro 

político, até os plebiscitos passaram a 

ser conduzidos, a exemplo do Brexit 

que separou o Reino Unido da União 

Européia. De alguma maneira, a im-

prensa passou a atribuir esse cená-

rio como uma revolta dos impoten-

tes e excluídos para a consolidação 

do estado totalitário, tendo as redes 

sociais como cenário de batalha. No 

cenário da sociedade midiatizada, é 

importante destacar a influência das 

mídias digitais e a inúmeras possi-

bilidades de manipulação das massas 

por meio de recursos tecnológicos 

inexistentes até pouco tempo atrás. 

Como consequência, surge Bolsonaro 

que é o nosso Waldo “brazuca” – pa-

ramentado com as cores da bandeira 

– antídoto e antítese alçados ao posto 

de “mito”.

PALAVRAS-CHAVES: Sociedade do Espetáculo; Racismo; Trolls; Black Mirror.
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Desde antes da liberação do uso 

das redes sociais em eleições no Bra-

sil, 2006, pesquisadores em diferen-

tes áreas – comunicação, política, 

direito, sociologia, semiótica – vêm 

analisando os impactos que as fer-

ramentas baseadas em tecnologias 

da informação e comunicação (TICs) 

tem nas conexões, na produção de 

conteúdo, na viralização e no impac-

to social. 

Já aspectos pontuais das disputas 

eleitorais são analisados pela ótica 

da ciência política e da comunicação 

política, na busca por padrões em es-

tratégias de campanhas que visam a 

conquista de mandatos e poder po-

lítico com auxílio da comunicação. 

Assim, este estudo busca aclarar al-

gumas hipóteses: o Facebook ocupa 

papel central em disputas eleitorais 

em municípios pequenos no Esta-

do de São Paulo; 2) a rede funciona 

como uma distribuidora de conteúdo; 

3) ela estabelece conexões além dos 

laços fortes.

Para elucidar as suposições foi 

realizado um levantamento, com 

base no Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística, sobre cidades pe-

quenas no Estado de São Paulo (até 

20 mil habitantes); que não possuem 

tempo no horário de propaganda 

eleitoral gratuita e que geralmente 

não recebem generosos repasses de 

os Fundos Eleitoral e Partidário para 

os candidatos a prefeito investirem 

no pleito. Por esse critério, os mu-

nicípios de Holambra, Pirapora do 

Bom Jesus, Piquete e Sarapuí, e seus 

prefeitos eleitos em 2020, são objetos 

deste estudo. 

A partir de um levantamento qua-

li-quanti, entre os 16 candidatos que 

disputaram o pleito nos quatro mu-

nicípios, 14 utilizaram o Facebook, 

oito o Instagram, quatro o WhatsApp, 

dois o Youtube e um o Twitter. Dados 

que fazem do Facebook a rede mais 

usada entre os postulantes. Seguindo 
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com os dados dos eleitos, observa-se 

que nos 45 dias de campanha – se-

tembro a novembro de 2020 – foram 

realizadas 309 postagens com dife-

rentes formas da gramática das re-

des: vídeo, GIF, live, texto, hiperlink 

e imagem. Diversidade somada a ou-

tros elementos, marcas, personagens, 

slogan (AGGIO; REIS, 2012), ocasio-

naram em interações nas postagens: 

31.212 curtidas, 6.447 comentários, 

9.699 compartilhamentos. 

Para lançar luz sobre as postagens 

coletadas nos 45 dias de campanha, 

elas foram analisadas em quatro óti-

cas:  1) na comunicação política para 

traçar a evolução dessa forma de co-

municação no Brasil e a inserção da 

internet nos pleitos, uma vez que 

profissionais do marketing e políti-

cos não davam a internet a dimensão 

e a importância para a eleição ou não 

de um candidato (TEIXEIRA, 2020; 

MANTOVANI, 2017; BIROLI, MIGUEL, 

2017); 2) legislação eleitoral (BRASIL, 

1997; BARIZON, 2017); 3) marketing 

político com base nas alavancas psí-

quicas: adesão, rejeição, autoridade e 

conformização, que funcionam como 

indutores capazes de entusiasmar as 

massas para conquistar militantes e 

novos eleitores em uma estratégia de 

comunicação política (TORQUATO, 

2014; AGGIO; REIS, 2013); 4)  redes 

sociais e estruturas relacionais, para 

identificar o poder de conectivida-

de das ações dos candidatos no Fa-

cebook, ou seja, a existência de uma 

viralização orgânica de conteúdo 

(LAZEGA; HIGGINS, 2014; RECUERO, 

2015). 

Os dados corroboram com estudos 

sobre o uso do Facebook em campa-

nhas, ao indicar que mesmo em mu-

nicípios pequenos também não exis-

te a correlação entre a quantidade de 

postagens e o volume de interações, 

uma vez que a interação ocorre me-

diante a fatores como: conhecimen-

to sobre o assunto, identificação do 

internauta, uso adequado da gramá-

tica das redes, deadline e feedback. 

Elementos essenciais para uma pos-

tagem superar a barreira dos laços 

fortes e receber interações de pessoas 

não conectadas aos candidatos. 

Apontamentos da literatura se 

confirmaram no estudo, uma vez 

que o volume de postagens não foi 

determinante, mas sim a qualida-

de do conteúdo, visto que os eleitos 

realizaram menos postagens que os 

adversários. A análise da estrutu-

ra relacional dos perfis mostrou a 

existência de uma conexão entre os 

candidatos com os laços fortes e fra-

cos (não seguidores), fator necessá-

rio para uma viralização orgânica na 

rede, como indica a literatura (AG-

GIO; REIS, 2012; TEIXEIRA, 2020). 

Destarte, entende-se que o Face-

book em municípios pequenos pode 

ocupar um papel central em campa-

nhas, além de tornar o pleito mais 
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participativo e democrático.

Palavras-Chave: Eleições 2020; Facebook; Estado; São Paulo; Municípios 

pequenos.
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RESUMO EXPANDIDO

Comumente conhecida como a 

experiência de autogoverno dos cida-

dãos, instituiu-se, por volta do ano 

500 a.C., em Atenas, o regime políti-

co denominado: democracia (COSTA, 

2014). Com a Revolução Francesa, 

no século XVIII, e com a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cida-

dão, surge a democracia escorada 

na igualdade e na liberdade (CHAUÍ, 

2019). Com o levante decorrente do 

avanço do capitalismo industrial, 

que mobilizou a ideologia burguesa 

a exigir direitos civis para o indiví-

duo, e com os efeitos avassaladores 

que o fascismo e o nazismo deixaram 

ao final da Segunda Guerra Mundial, 

provocando a eclosão das lutas por 

direitos sociais, surgem duas moda-

lidades distintas de perceber a demo-

cracia moderna: a democracia liberal, 

como um regime de governo, e a de-

mocracia dita social, como modelo 

de sociedade, cujo alicerce é o exer-

cício da criação e da salvaguarda de 

direitos que assegurem a equidade, a 

inclusão social e a ausência de privi-

légios (CHAUÍ, 2019). 

Tomando por base os alicerces 

da democracia, acima historiados, o 

objetivo deste estudo é propor mo-

dos de monitoramento preventivo de 

crise sobre fatores que podem afetar 

a subsistência da democracia no Bra-

sil. Sinais como o descrédito nas ins-

tituições e nas leis que a subsidiam 

regem o processo; e a constatação de 

que o Estado de Direito não é obser-

vado, fruto do descaso popular, como 
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exemplos, denota o quanto as bases 

da democracia já estão afetadas, res-

salta Przeworski (2020). Para Caste-

lls (2019), é preciso entender o novo 

elo entre comunicação, poder e so-

ciedade. 

Logo, é preciso refletir sobre o 

papel do campo da comunicação, téc-

nicas, tipos de transmissão e canais 

por onde a informação é dissemina-

da. Não só pelos subsídios que a co-

municação pode gerar em termos de 

incentivo e propagação à democracia, 

mas pelo “fato de que ela pode se tor-

nar uma força antidemocrática muito 

importante” (GOMES, 2018, p. 337). 

Com isso, percebe-se que as mídias 

sociais fomentam um grande debate 

acerca do papel atribuído a elas nas 

democracias modernas. Hoje, ao lado 

da literatura acadêmica sobre os po-

tenciais efeitos democratizantes das 

mídias sociais, cresce a produção 

científica que traz o conceito de so-

ciedade de plataforma ou, ainda, de 

capitalismo de plataforma, confor-

me Dijck et al. (2018), que também 

se aplica a outras mídias tais como o 

Facebook, o Twitter e o YouTube. 

Por considerarmos o potencial 

que youtubers detentores de muitas 

visualizações e engajamento têm de-

monstrado como formadores de opi-

nião, é que ancoramos a perspecti-

va do consumo midiático, de Pérez e 

Trindade (2017), em que se admite o 

fato de sujeitos sociais se tornarem 

agentes formadores de opinião atra-

vés de uma dimensão de um modo de 

ser ou de um estilo de vida midiati-

zado (HEPP, 2014). Dito isto, a moti-

vação é problematizar as implicações 

que a desinformação disseminada 

nessas mídias pode causar à demo-

cracia, tendo por recorte, analisar o 

“caso Monark”, em que o youtuber 

Bruno Aiub, conhecido como Mo-

nark, foi desligado do canal Flow Po-

dcast, após ter defendido que o Brasil 

deveria ter um partido nazista lega-

lizado e que é aceitável que cidadãos 

sejam “antijudeus” (FLOW, 2022, 

4h09m55s). 

A meta é identificar nos comen-

tários dos participantes do episódio 

supracitado, sinais de discursos an-

tidemocráticos e as implicações dis-

to, em relação à democracia, baseado 

nos comentários dos seguidores do 

canal. Para tal, a metodologia adota 

um viés exploratório, com aborda-

gem qualitativa, através de um estu-

do de caso, apoiado, sobretudo, em 

Castells, Hepp e Przeworski. Com o 

estudo em andamento, “in press”, 

indícios apontam que bolhas sociais 

e cognitivas apresentam um viés de 

confirmação sobre o que é dissemi-

nado nas mídias sociais, lançando luz 

sobre o caso em tela.

Palavras-Chave: Comunicação; Democracia; Desinformação; Consumo 
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Na presente comunicação cientí-

fica, analisamos os gastos declarados 

nas prestações de contas realizadas 

pelas sedes nacionais dos partidos 

políticos brasileiros em 2018. Litera-

tura da Ciência Política internacional 

(NASSMACHER, 2009; SMULDERS; 

MADDENS, 2018; BLUMENBERG, 

2015)The Author(s e nacional (ROE-

DER, 2020; SPECK; MANCUSO, 2017) 

alertam para a importância da aná-

lise da alocação dos recursos finan-

ceiros dos partidos, já que estes po-

dem indicar as estratégias eleitorais 

e organizacionais dos mesmos. Con-

siderando o gasto como uma proxy de 

organização partidária, temos como 

objetivo analisar se há diferenças en-

tre os gastos dos partidos políticos 

brasileiros em 2018, sobre sete cate-

gorias: estrutura/organização, pes-

soal, tradicional, moderno, fundação, 

mulheres e outros.

As eleições de 2018 foram atípicas 

e podem ter representado um ponto 

de inflexão na mudança da comu-

nicação entre partidos, candidatos 

e eleitores, com o aumento da im-

portância da campanha realizada nas 

redes. Além disso, nessas eleições 

vimos o grande volume de desinfor-

mação transmitida por elas, senti-

mento anti-política, enfraquecimen-

to dos polos que haviam concorrido 

nas eleições nos últimos vinte anos 

(PT versus PSDB), para ficarmos em 

alguns pontos que caracterizam o 

pleito.

Para analisarmos as diferenças 

entre os partidos em 2018, partimos 
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da categorização utilizada por Spe-

ck e Mancuso (2017), que divide as 

despesas de candidatos a deputado 

federal em estratégias de campanha, 

que incluem a comunicação e publi-

cidade, tradicionais e modernas. As 

campanhas mais tradicionais mobi-

lizariam simpatizantes, filiados e são 

baseadas no “corpo a corpo” na rua, 

em comparação a campanhas mais 

modernas. Essas, por sua vez, lançam 

mão de assessorias técnicas, profis-

sionais, com peças de comunicação 

sofisticadas de propaganda e publi-

cidade, e alcançam seus eleitores por 

meio de rádio, televisão e internet. 

Dessa forma, as campanhas pas-

saram de um modelo tradicional, 

com o auxílio de voluntários, realiza-

ção de comícios de rua, visita porta-

-a-porta para uma fase moderna de 

profissionalização, com uso de mídia 

de massa e assessoria profissionali-

zada e, mais recentemente, para uma 

fase pós-moderna, em que novos ca-

nais de comunicação interativos são 

utilizados e combinados com mobi-

lização e redes de apoio. A literatura 

indica, segundo os autores, uma mu-

dança na composição dos elementos 

associados às campanhas tradicio-

nais, modernas ou pós-modernas 

nas campanhas (SPECK; MANCUSO, 

2017). A literatura partidária tam-

bém aponta para a mesma transfor-

6 Os gastos com Estrutura/organização são aqueles realizados para a manutenção da estrutura dos 
partidos, como alugueis, condomínios, alimentação, energia elétrica, aquisição de bens móveis 
e imóveis, locação de imóveis, materiais de expediente voltados para a organização (papelaria, 

mação na organização dos partidos. 

Em sua gênese enquanto organização 

moderna, eles surgiram como orga-

nizações de massas, com alto volun-

tarismo e trabalho intensivo de rua. 

Com o tempo, os partidos foram se 

assemelhando entre si, diminuindo 

a carga ideológica e aumentando a 

importância da profissionalização e 

comunicação via televisão, rádio e, 

mais recentemente, na internet. Ao 

mesmo tempo, houve um aumento 

dos gastos realizados pelos partidos 

e candidatos, motivados sobretudo 

pelo alto custo das campanhas mi-

diáticas e o aumento da oferta de re-

cursos (NASSMACHER, 2009; FISCH, 

2019; ROEDER, 2020)the less likely it 

is to spend much on its democracy. 

Increasing experience in popular go-

vernment (indicated by earlier wave 

of democratisation. Abaixo expomos 

como realizamos a categorização dos 

gastos declarados pelos partidos po-

líticos em suas prestações de contas, 

e apresentamos os dados. 

A declaração das despesas rea-

lizadas pelos partidos políticos na 

manutenção de sua organização e 

cotidiano é feita anualmente, e deve 

seguir um padrão pré-estabelecido 

pela Justiça eleitoral, o que facilita 

a categorização posterior. Dividimos 

todos os gastos em sete categorias: 

estrutura/organização6, pessoal, tra-
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dicional7, moderno8, fundação, mu-

lheres e outros9.

Dos 32 partidos políticos que 

prestaram contas em 2018, apenas 

três não gastaram mais em estraté-

gias modernas que tradicionais, são 

eles: AVANTE, PROS e PATRIOTA. Dos 

29 que gastaram mais em estratégias 

modernas, quatorze gastaram mais 

de 1/3 do total dos recursos dispen-

didos naquele ano: PMB (74,64%), 

PPL (69,89%), PCO (61,67%), PL 

(58,10%), NOVO (54,47%), PRTB 

(53,53%), PSDB (43,34%), PMN 

(42,52%), PDT (38,26%), PSTU 

(36,35%), PCB (35,48%), REDE 

(36,36%), PSL (33,57%) e PSB 

(33,14%). Os partidos políticos que 

são maiores (PT, MDB, exceto PSDB) 

produtos de limpeza), energia elétrica, despesas postais, água, telefone, serviços cartoriais.
7 Dividimos as estratégias que envolvem comunicação em duas, conforme Speck e Mancuso (2017), 

em despesas intensivas em trabalho e as intensivas em tecnologia na comunicação com os eleitores 
e filiados. Consideramos gastos tradicionais, aqueles voltados para uma mobilização tradicional dos 
partidos, com trabalhos voluntários e de “tête-à-tête” entre partido e eleitor, com uso de materiais 
impressos de comunicação intrapartidária e entre partido e eleitores, placas, faixas, locação de 
veículos, combustíveis, eventos de promoção do partido, mobilização de rua, carro de som, comícios.

8 Demonstram uma modernização na forma de fazer política e de comunicar com o público englobam 
gastos com serviços técnicos e profissionais, publicidade por jornais e revistas, telemarketing, 
internet, rádio, televisão e vídeo e demais serviços realizados por terceiros como contadores, 
advogados, publicitários e produções audiovisuais.

9 Criamos as categorias “Pessoal” que contém todo o gasto com pessoal realizado pela organização, 
“Mulheres”, em que estão os gastos com a promoção da participação de mulheres, “Fundação” 
que são os gastos destinados à fundação ou instituto de pesquisa e formação do partido, sendo 
esses dois últimos exigidos legalmente. E “Outros”, em que há despesas financeiras, pagamento 
de dívidas, ressarcimento de valores por irregularidades na aplicação do fundo partidário e outras 
despesas ordinárias. Deixamos gasto com pessoal separado por este ser um importante contingente 
de gastos dos partidos políticos. Com essa rubrica são pagos os dirigentes, trabalhadores que atuam 
na organização de forma integral, não sazonal como são os serviços técnicos, que contabilizamos 
como estratégia moderna. Gasto com pessoal é um importante indicador de profissionalização 
política, contudo, pode inflacionar os valores das outras categorias, dada a sua importância para as 
organizações, independente da estratégia adotada, se tradicional ou moderna.

e que receberam mais recursos na-

quelas eleições, demonstraram ter 

um equilíbrio maior na alocação de 

recursos, diferente daqueles que ga-

nharam menos. Além disso, identifi-

camos que há uma maior concentra-

ção de gastos modernos entre aqueles 

que ganham menos recursos, pos-

sivelmente porque esses gastos são 

mais efetivos em conversão de votos 

e sucesso eleitoral, como apontam 

Heiler; Viana e Santos (2016). Ade-

mais, os dados nos demonstraram 

que há de fato uma maior preocu-

pação em estratégias modernas de 

comunicação dos partidos com os 

eleitores para o ano de 2018. A ta-

bela com os dados completos está no 

anexo 1.

Palavras-Chave: Finanças partidárias; Financiamento político; Gastos 

partidários; partidos políticos; eleições 2018.
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ANEXO 1. GASTOS REALIZADOS PELA SEDE NACIONAL DO PARTIDO EM 2018

Despesa
Estrutura/

organização
Pessoal Tradicional Moderno Fundação Mulheres Outros Total

PT
 6.864.519,48  18.715.060,86  16.816.747,09  19.413.663,68  22.843.026,68  8.879.885,15  5.734.150,13  99.267.053,07 

6,92% 18,85% 16,94% 19,56% 23,01% 8,95% 5,78% 100,00%

PSDB
 1.061.905,34  3.311.008,16  3.347.137,09  22.385.212,38  18.183.001,95  2.988.080,46  377.057,50  51.653.402,88 

2,06% 6,41% 6,48% 43,34% 35,20% 5,78% 0,73% 100,00%

MDB
 2.025.127,15  7.082.185,15  2.025.122,69  10.513.796,73  17.879.609,72  660.456,21  4.466.525,86  44.652.823,51 

4,54% 15,86% 4,54% 23,55% 40,04% 1,48% 10,00% 100,00%

PTB
 3.151.996,74  5.975.812,19  8.394.177,72  13.092.863,97  6.603.703,67  268.793,80  4.043.207,55  41.530.555,64 

7,59% 14,39% 20,21% 31,53% 15,90% 0,65% 9,74% 100,00%

PSB
 1.279.632,02  6.094.634,16  6.311.205,38  13.238.741,45  11.410.652,18  607.755,29  1.010.731,69  39.953.352,17 

3,20% 15,25% 15,80% 33,14% 28,56% 1,52% 2,53% 100,00%

AVANTE
 1.129.434,93  2.455.988,85  24.862.606,86  1.287.002,64  461.000,00  112.779,40  684.214,96  30.993.027,64 

3,64% 7,92% 80,22% 4,15% 1,49% 0,36% 2,21% 100,00%

PCDOB
 658.153,28  8.074.682,79  3.036.157,01  4.477.511,51  3.037.718,00  562.940,81  452.943,54  20.300.106,94 

3,24% 39,78% 14,96% 22,06% 14,96% 2,77% 2,23% 100,00%

PDT
 1.758.678,58  1.977.582,14  1.490.563,43  9.271.932,72  6.045.522,15  2.055.143,19  1.607.849,68  24.235.229,67 

7,26% 8,16% 6,25% 38,26% 24,95% 8,50% 6,63% 100,00%

PROS
 3.895.798,17  6.807.107,39  5.926.665,79  758.563,90  4.266.031,45  1.785.283,48  107.012,17  23.546.462,35 

16,55% 28,91% 25,17% 3,22% 18,12% 7,58% 0,45% 100,00%

NOVO
 1.179.791,03  1.110.477,21  1.550.097,20  9.677.908,09 0  96,12  4.250.184,81  17.770.554,46 

6,64% 6,25% 8,72% 54,47% 0% 0,00% 23,92% 100,00%

PSD
 909.398,22  1.890.013,01  91.862,37  3.260.669,57  9.934.815,86  402.433,45  90.181,18  16.579.373,66 

5,49% 11,40% 0,55% 19,67% 59,92% 2,43% 0,54% 100,00%

DEM
 768.501,28  1.280.538,57  1.172.493,40  4.043.451,79  7.295.331,60  232.064,95  1.020.323,41  15.812.705,00 

4,86% 8,10% 7,41% 25,57% 46,14% 1,47% 6,45% 100,00%

PV
 833.791,95  3.415.137,16  330.130,64  3.746.944,29  4.179.743,88  1.711.842,37  554.390,33  14.771.980,62 

5,64% 23,12% 2,23% 25,37% 28,30% 11,59% 3,75% 100,00%

PL
 1.219.565,74  3.280.222,64  941.778,00  7.758.911,60 0  89.642,10  65.070,10  13.355.190,18 

9,13% 24,56% 7,05% 58,10% 0% 0,67% 0,49% 100,00%

PSOL
 248.035,16  1.824.292,46  2.347.872,90  2.881.639,24  3.540.077,47  921.869,73  249.348,12  12.013.135,08 

2,06% 15,19% 19,54% 23,99% 29,47% 7,67% 2,08% 100,00%

SDD
 110.994,09  829.882,26  2.381.523,49  2.895.730,35  5.171.054,07  275.365,42  15.754,92  11.680.304,60 

0,95% 7,10% 20,39% 24,79% 44,27% 2,36% 0,13% 100,00%

PSC
 1.666.753,98  3.480.752,10  1.332.756,94  2.886.878,42   293.100,63  1.048.589,00  10.708.831,07 

15,56% 32,50% 12,45% 26,96%  2,74% 9,79% 100,00%

CIDADANIA
 433.224,46  1.179.693,12  2.149.068,62  3.143.544,50  2.294.064,45  259.171,59  569.788,91  10.028.555,65 

4,32% 11,76% 21,43% 31,35% 22,88% 2,58% 5,68% 100,00%

PHS
 990.027,53  1.127.076,72  1.705.019,45  2.209.263,81  1.446.222,81  188.873,00  1.680.766,77  9.347.250,09 

10,59% 12,06% 18,24% 23,64% 15,47% 2,02% 17,98% 100,00%
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PATRIOTA
 242.208,06  1.307.363,96  3.108.788,86  1.442.819,47  1.520.619,45  89.258,72  576.725,26  8.287.783,78 

2,92% 15,77% 37,51% 17,41% 18,35% 1,08% 6,95% 100,00%

PSL
 482.359,70  1.739.175,26  1.204.779,71  2.672.566,49  1.814.739,63  53,91  46.524,07  7.960.198,77 

6,06% 21,85% 15,14% 33,57% 22,80% 0,00% 0,58% 100,00%

PODEMOS
 154.409,17  563.896,38  1.565.820,32  2.166.298,91  1.283.561,18  259.411,19  1.368.424,63  7.361.821,78 

2,10% 7,66% 21,27% 29,43% 17,44% 3,52% 18,59% 100,00%

REDE
 350.142,95  508.480,76  1.708.272,06  2.264.832,66  1.111.625,25  131.234,33  153.565,83  6.228.153,84 

5,62% 8,16% 27,43% 36,36% 17,85% 2,11% 2,47% 100,00%

PRTB
 310.472,77 0  528.496,69  3.269.841,83  921.658,01  769.176,45  308.617,34  6.108.263,09 

5,08% 0% 8,65% 53,53% 15,09% 12,59% 5,05% 100,00%

DC
 321.064,90  1.487.321,52  318.632,35  779.605,57  1.318.465,55  360.019,25  245.033,49  4.830.142,63 

6,65% 30,79% 6,60% 16,14% 27,30% 7,45% 5,07% 100,00%

AGIR
 142.072,90  1.829.008,46  465.355,69  498.433,41  949.707,98  2.534,54  382.073,65  4.269.186,63 

3,33% 42,84% 10,90% 11,68% 22,25% 0,06% 8,95% 100,00%

PMN
 245.953,63 0  574.592,34  1.723.385,15  1.306.822,21  1.013,39  201.087,51  4.052.854,23 

6,07% 0% 14,18% 42,52% 32,24% 0,03% 4,96% 100,00%

PSTU
 209.265,03  181.990,56  493.757,00  1.208.273,47  575.283,75  183.929,90  471.578,57  3.324.078,28 

6,30% 5,47% 14,85% 36,35% 17,31% 5,53% 14,19% 100,00%

PPL
 83.571,51  1.832,16  170.046,72  1.927.791,57  477.702,95  76.750,00  20.734,57  2.758.429,48 

3,03% 0,07% 6,16% 69,89% 17,32% 2,78% 0,75% 100,00%

PCO
 42.061,92  10.528,54  560.550,53  1.331.989,48  182.814,78  24.155,88  7.792,53  2.159.893,66 

1,95% 0,49% 25,95% 61,67% 8,46% 1,12% 0,36% 100,00%

PCB
 161.651,42  73.863,90  523.643,55  695.550,74  336.156,76 0  169.735,69  1.960.602,06 

8,24% 3,77% 26,71% 35,48% 17,15% 0% 8,66% 100,00%

PMB
 60.185,63 0  117.698,75  688.991,86 0  51.208,49  5.052,09  923.136,82 

6,52% 0% 12,75% 74,64% 0% 5,55% 0,55% 100,00%

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. 
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Este trabalho busca descrever 

como a indústria cinematográfi-

ca e televisiva hollywoodiana tem 

sido impactada por debates acerca 

das questões de gênero e raça, mo-

bilizados pelas redes sociais, prin-

cipalmente em torno da representa-

tividade de pessoas não brancas no 

cinema. Situações como a criação da 

hashtag #OscarSoWhite (2016) e a 

revelação pública sobre a cultura de 

assédio e silenciamento das vítimas 

em Hollywood através da hashtag 

#MeeToo (2017) geraram ampla vi-

sibilidade para exclusões e violências 

que só eram conhecidas ou discutidas 

nos bastidores das produções audio-

visuais. 

Nesse sentido, a presente pesqui-

sa parte do seguinte questionamento: 

ocorreram mudanças significativas 

dentro da indústria cinematográfica 

e televisiva hollywoodiana e na es-

fera social após esses eventos? Para 

responder essa questão, analisamos 

o contexto de criação das produto-

ras LuckyChap Entertainment que 

tem a atriz e produtora australiana 

Margot Robbie como proprietária, 

e Monkeypaw Productions liderada 

pelo ator, diretor e roteirista ameri-

cano Jordan Peele. Simultâneo com o 

estudo da construção narrativa e mi-

se-en-scéne das obras audiovisuais 

dessas produtoras como: Eu, Tonya 

(2017); Aves de Rapina (2020); Bela 

Vingança (2020); Maid (2021); Corra! 

(2017), Infiltrado na Klan (2018), Nós 

(2019) e Lovecraft Country (2020). 

Pressupõe-se a possível construção 

de uma “Nova Hollywood” do século 

XXI que está absorvendo a eferves-

cência dessas mobilizações sociais. 

Ambas as companhias têm como 

premissa dar visibilidade às narrati-

vas identitárias de gênero e raça.

 A discussão teórica parte de 

sustentação histórica e bibliográfica 
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para compreender, de maneira inter-

seccional, por intermédio das obras 

de bell hooks (2019), Jodi Kantor & 

Megan Twohey (2019) e Kathryn 

Woodward (2014), a inserção de mu-

lheres na luta contra a pressão mi-

diática e social, além de questões de 

identidade e diferença. E sobretudo, 

o surgimento do movimento #Me-

Too e sua ressonância na indústria 

do entretenimento e sociedade em 

geral. Da mesma forma, Stuart Hall 

(2019), Silvio Almeida (2019) e Cor-

nel West (2021) fornecem repertório 

conceitual para compreendermos as 

questões de raça, identidade, racismo 

estrutural e institucional. E para con-

cluir, Celso Sabadin (2019), Graeme 

Turner (1997), Waldemar Dalenogare 

Neto (2019) e Douglas Kellner (2001) 

apresentam a conjuntura histórica 

da criação da indústria Hollywoodia-

na, a criação da Academia de Artes 

e Ciências Cinematográficas e a sua 

premiação anual nomeada como Os-

car nos seus anos iniciais e suas mu-

danças e controvérsias ao longo de 

quase 100 anos de existência. 

Os procedimentos de investiga-

ção partem de pesquisa bibliográfica 

e documental, bem como de levan-

tamento exploratório, com a finali-

dade de identificar as características 

do contexto de atuação das duas pro-

dutoras e dos conteúdos produzidos. 

Estabelecer como se deu a participa-

ção de mulheres e pessoas não bran-

cas na Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas após esses eventos 

midiáticos, através de dados forne-

cidos pela própria Academia e meios 

midiáticos como BBC News, Termô-

metro do Oscar e Vox, investigando 

o que foi alterado após medidas para 

torná-la mais inclusiva e diversifi-

cada. A segunda etapa pretende de-

senvolver uma Análise de Conteú-

do (BARDIN, 1977), identificando, a 

partir de categorias características 

das representações de gênero e raça 

nas produções e quais as possíveis 

relações com o contexto de produção.

 Discutir o apagamento e ex-

clusão de pessoas pretas, latinas, 

asiáticas e povos originários nas pro-

duções cinematográficas e televisivas 

e seu contexto histórico e sociocul-

tural é fundamental para compreen-

der o lugar ocupado por pessoas su-

balternas, bem como o pioneirismo 

feminino na sétima arte e a impor-

tância da interseccionalidade para a 

análise de sistemas relacionados de 

opressão, dominação ou discrimina-

ção.

Palavras-chaves: Cinema Hollywoodiano; Cultura Midiática; Gênero; Raça; 

Interseccionalidade.
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O termo crowdsourcing surgiu em 

2006 a partir dos estudos de Jeff 

Howe, (NORTHEASTERN UNIVERSI-

TY, 2022). A priori, refere-se à jun-

ção das palavras crowd (multidão) e 

outsourcing (terceirização). Basea-

do em Howe (2006a, online, tradu-

ção nossa), crowdsourcing é definido 

como:

ato de uma empresa ou institui-

ção terceirizar uma função antes 

desempenhada por funcionários 

próprios para uma grande mas-

sa e que por este motivo, passa a 

formar uma grande rede indefi-

nida de pessoas, na forma de um 

chamado aberto (HOWE, 2006a, 

online, tradução nossa).

Percebe-se a partir da definição 

que o termo está inserido na dis-

cussão de colaboração e indica uma 

nova forma de gerir negócios e gerar 

valor às organizações (MARGARIDO, 

2022). Atende ao princípio primário 

da colaboração e cooperação, razão 

pela qual se torna capaz de propiciar 

às organizações o acesso de pessoas 

externas com diferentes habilida-

des. Este processo pode gerar ganhos 

como economia de tempo e custos 

à organização, além de fomentar a 

construção do pensamento coletivo 

e colaborativo entre os envolvidos 

(MARGARIDO, 2022). 
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Como descrito por Margarido 

(2022), a concepção está relacionada 

a uma ação, dinâmica e não passi-

va, que envolve gestão de recursos, 

voltado à externalidade. Partindo da 

compreensão de crowdsourcing e da 

premissa da coletividade e da colabo-

ração em que está inserido o concei-

to, busca-se nesta pesquisa, eleger 

categorias teóricas que relacionam 

a temática com inovação aberta e 

comunicação organizacional.  A 

pesquisa (em fase de desenvolvi-

mento) possui abordagem qualita-

tiva, caracteriza-se como descritiva 

e explicativa e utiliza como recurso 

metodológico a pesquisa bibliográfi-

ca. Como delineamento teórico, as-

sume-se nesta pesquisa os conceitos 

de crowdsourcing, por Howe (2006a, 

2006b) e Margarido (2022), inova-

ção aberta definido por Chesbrough 

(2003a, 2003b, 2012), comunicação 

organizacional, por Kunsch (2016) e 

Pimentel e Rodrigues (2017). 

Identifica-se que países emer-

gentes possuem um atraso no desen-

volvimento de estudos, na temática 

de inovação aberta, assim como as 

organizações apresentam uma re-

sistência na aplicação desta forma 

de inovar (BORGES; BURCHARTH; 

CHESBROUGH, 2021). Entretanto, 

a inovação aberta é uma tendên-

cia mundial adotada nas políticas de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, que 

esbarra no desafio de “descobrir os 

empreendedores certos e estimular 

o trabalho colaborativo entre eles” 

(BRASIL, 2016, p. 54).

O termo inovação aberta foi 

cunhado em 2003 por Chesbrough, 

representando uma mudança de pa-

radigma no formato tradicional de 

inovação, ampliando seu processo, 

assim como buscando conhecimen-

to externo para auxiliar e acelerar o 

processo de inovação interna (CHES-

BROUGH, 2012). 

De ampla aplicação no ecossis-

tema gerencial, a inovação aberta é 

compreendida como uma ferramen-

ta de gestão em que as empresas se 

abrem para a inovação, incorporando 

o conhecimento externo ao seu mo-

delo de negócio. Aliado a isso, o in-

tercâmbio de experiências e culturas 

permite às organizações inovar em 

diversas áreas, bem como se conec-

tarem com outros mercados consu-

midores e a geração de conhecimen-

to. 

O modelo de inovação aberta fun-

damenta-se a partir de conhecimen-

tos externos e internos, além da sua 

combinação, denominada inovação 

aberta acoplada. Conforme apon-

ta Chesbrough (2003b), há diversos 

mecanismos para amparar as orga-

nizações na administração dos fluxos 

da inovação aberta, dos quais desta-

camos a busca de tecnologias exter-

nas e o crowdsourcing, este último, 

objeto deste estudo.
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Isto posto,  a pesquisa encami-

nha-se para a construção de um fra-

mework correlacionando os fluxos da 

inovação aberta com os elementos da 

comunicação, em um processo cícli-

co e interconectado. Neste sentido, o 

fomento do crowdsourcing serve como 

mola propulsora do processo de co-

laboração entre as organizações e os 

atores do seu sistema. O desenvolvi-

mento de um modelo teórico, subsi-

diará a aplicação empírica da pesqui-

sa, para a validação do framework.

Palavras-Chave: colaboração; cooperação; comunicação; inovação; 

framework.
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Introdução

O presente resumo tem como ob-

jetivo evidenciar o potencial dos es-

tudos sobre Comunicação Não Vio-

lenta como meio para contribuir para 

uma liderança mais empática nas or-

ganizações. Tratar-se-á, de maneira 

breve, sobre os conceitos de lideran-

ça, empatia e, a seguir, sobre o papel 

da Comunicação Não Violenta como 

ferramenta de gestão e liderança, por 

parte dos líderes das organizações, 

na construção de um meio corporati-

vo mais saudável.

A Comunicação Não Violenta re-

fere-se às habilidades de comunica-

ção verbal e não verbal que buscam 

criar compaixão, empatia e fortalecer 

as relações humanas. Os desafios de 

exercer uma liderança de qualidade 

são muitos e a busca por princípios 

de gestão mais sólidos e empáticos 

tem aumentado com o desenvolvi-

mento da sociedade. Conceituar lide-

rança não é uma tarefa simples, uma 

vez que, conforme Veríssimo (2015), 

diferentes autores consideram lide-

rança como o fenômeno mais escrito 
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em todo o mundo, mas que, apesar 

disso, é o que mais apresenta incom-

preensões. De maneira breve, po-

demos conceituar liderança com as 

palavras de Knapik (2012), por meio 

da da compreensão de que se trata de 

um fenômeno social, traduzido pela 

capacidade de influenciar pessoas 

por intermédio de ideias, exemplos e 

ações para que estas atinjam deter-

minadas metas. 

Paralelamente, o conceito de em-

patia, quando correlacionado ao papel 

de um líder, pode ser compreendido 

como uma ferramenta abstrata que 

leva a resultados concretos (GARNER, 

2010). A compreensão da importân-

cia sobre o tema da Comunicação Não 

Violenta pode ser associada aos estu-

dos sobre liderança e gestão empá-

tica. A seguir, será abordado de ma-

neira mais aprofundada o conceito e 

o papel da Comunicação Não Violen-

ta para o exercício de uma liderança 

mais empática.

Desenvolvimento

Basicamente, Comunicação Não 

Violenta pode ser entendida como 

um conjunto de habilidades compor-

tamentais relacionadas à forma como 

nos expressamos, de modo que em 

vez de nos expressarmos de forma 

automática, sob controle das emo-

ções, optamos por fazê-lo de forma 

mais consciente, honesta e clara. 

1 Instituto de Tecnologia de Massachusetts

Próximo disso, a empatia costuma 

se resumir na habilidade de identifi-

car e compreender a consciência e as 

experiências de outra pessoa (SAM-

PAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009; RO-

SEMBERG, 2006).

Trabalhar em equipes requer ha-

bilidades de comunicação e de relação 

interpessoal, uma vez que se com-

partilhará não só o espaço físico, mas 

também psicológico e emocional. 

Por exemplo, em um artigo da MIT1 

Sloan Management Review, 40% dos 

trabalhadores americanos pensavam 

em deixar seus empregos em 2021 

e, entre abril e setembro do mesmo 

ano, mais de 24 milhões o fizeram, 

um recorde histórico. Em investiga-

ção, os autores citaram que a cultu-

ra tóxica da organização foi um dos 

principais fatores que os levaram a 

tomar tal atitude, inclusive acima de 

questões relacionadas à remunera-

ção (KUHN & SCORTEGAGNA, 2016; 

SULL, SULL & ZWEIG, 2022). 

Somado a isso, a forma como de-

cisões são tomadas por líderes, prin-

cipalmente em situações de crise, 

podem ser um fator muito importan-

te para ditar os rumos do seu setor, 

da sua organização, ou até mesmo de 

uma nação. Por exemplo, as estraté-

gias de comunicação e liderança uti-

lizadas pela Chefe de Estado Neoze-

landesa, Jacinda Kate Laurell Ardern, 

durante o início da pandemia de CO-
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VID-19 em 2020, foram cruciais para 

que a população se engajasse nas po-

líticas de enfrentamento e para que 

o país tenha sido reconhecido como 

um ótimo exemplo de combate ao 

vírus, levando o jornal americano 

Washington Post a destacar: “A Nova 

Zelândia não está apenas achatando 

a curva, está esmagando-a” (KERIS-

SEY & EDMONDSON, 2020).

A partir do que foi exposto, é pos-

sível hipotetizar que fatores como 

Comunicação Não Violenta e empatia 

estão diretamente ligadas com a ca-

pacidade de liderança de um gestor, 

de manter relações de trabalho mais 

eficazes, garantindo que sua equipe 

se mantenha mais engajada e produ-

tiva (KUHN & SCORTEGAGNA, 2016; 

ROSEMBERG, 2006).

Considerações Finais

Conforme acima exposto, torna-

-se evidente a importância e poten-

cial transformador que as práticas de 

Comunicação Não Violenta possuem. 

Estas reverberam na manutenção e 

transformação da forma de se comu-

nicar e exercer liderança, gerando um 

ambiente de trabalho mais saudável, 

equilibrado e empático. Potenciali-

zando, desta maneira, o desenvol-

vimento de equipes, lideradas sob 

práticas que consideram a lideran-

ça empática e, consequentemente, a 

Comunicação Não Violenta, como um 

caminho para o progresso.

Palavras-Chave: Liderança; Comunicação; Empatia; Comunicação-Não-

Violenta.
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Relevância e originalidade

O Youtube se transformou em um 

espaço para que emergentes artistas 

possam divulgar seus trabalhos ou 

para que os consagrados reproduzam 

seus sucessos, aproveitando o poten-

cial de alcance das redes virtuais e as 

possibilidades da interatividade, e do 

diálogo com a audiência por meio das 

ferramentas disponíveis.

Nesse cenário, ganha relevân-

cia um canal que produz conteúdo 

para o público consumidor de rock, 

o Kazagastão, ou simplesmente KZG. 

Criado por Gastão Moreira, que tem 

uma relação de muitos anos com o 

rock, tendo trabalhado como apre-

sentador na MTV Brasil e na TV Cul-

tura, e apresentando  programas de 

rádio atualmente na Kiss FM. O ca-

nal de Gastão existe desde 2013 e já 

conta com mais de 200 mil inscritos. 

Postas estas questões, esta pesquisa 

busca analisar de que maneira o con-

teúdo produzido no canal pode auxi-

liar no processo de divulgação do gê-

nero musical rock, uma vez que ele já 

não tem a mesma atenção que tinha 

da grande mídia décadas atrás.

Quadro teórico

O quadro teórico é composto pelo 

estudo da forma como as redes di-

gitais compreendem um produto da 

transição de arquiteturas informa-

tivas centralizadas às arquiteturas 

informativas múltiplas, próprias das 

realidades plurais imbricadas a pro-

cessos democráticos, dialógicos e 

dialogantes (DI FELICE, 2017). Em-

bora as redes on-line sejam pluridi-

recionais, nas quais a resposta e sua 
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replicação são permitidas e podem 

ser feitas imediatamente, é possível 

ver respostas bloqueadas e/ou ex-

cluídas. 

Esta postura influencia no pro-

cesso de criação e manutenção de la-

ços, já que “Aquilo que víamos como 

interação passou a constituir-se não 

apenas de ações verbais, mas de todo 

o tipo de troca que sinalizasse, em 

algum momento, a participação, a 

tomada de turno e, mesmo, a legiti-

mação do discurso nos sites de rede 

social” (RECUERO, 2014, p.52).

 Métodos e técnicas

Para Bardin (1977, p.9), a análise 

de conteúdo é: “um conjunto de ins-

trumentos metodológicos cada vez 

mais subtis em constante aperfei-

çoamento que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extrema-

mente diversificados”. 

Para Moraes (1999) a análise de 

conteúdo nos permite analisar as co-

municações ou textos, possibilitando 

ao pesquisador identificar os inúme-

ros dos sentidos contidos no material 

em análise.

Pretendemos nos debruçar sobre 

o seguinte objeto de análise: o ca-

nal KZG no YouTube, que tem 249 

mil inscritos, 787 vídeos publicados 

e uma média de 32 milhões de visua-

lizações, até o presente momento. O 

canal possui como principais temas: 

notícias, entrevistas, análises, bio-

grafias, e coleções sobre o mundo do 

rock e da cultura pop.

Resultados esperados

Esperamos que o desenvolvimen-

to desta pesquisa  contribua com as 

discussões científicas que tratam da 

questão da propagação e divulga-

ção do rock nos ambientes virtuais, 

apontar as causas e efeitos da ausên-

cia dos grandes veículos nessa difu-

são, auxiliar na divulgação científica 

por meio de apresentações em en-

contros científicos, publicações em 

anais e periódicos abertos para tra-

balhos de iniciação científica e debate 

com os pares.

      Temos a expectativa de 

que seja compreendida a relevância 

que canais ligados ao rock tem para o 

público consumidor do gênero, para 

que o mesmo possa conhecer novos 

artistas, relembrar os já renomados, 

receber dicas culturais (de livros, fil-

mes e séries ligadas ao gênero) e de-

bater com outros sobre um tema exi-

bido no vídeo. 

Palavras-Chave:  Comunicação; Análise de conteúdo; rock, YouTube



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

165

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. Análise de Conteú-

do. São Paulo: Martins Fontes, 1977.

DI FELICE, Massimo. Net-ativismo - da 

ação social para o ato conectivo. São 

Paulo: Paulus, 2017.

JENKINS, Henry; FORD, Sam. GREEN, 

Joshua. Cultura da conexão: criando 

valor e significado por meio da mídia 

propagável. São Paulo: Editora ALEPH, 

2014.

MORAES, Roque. Análise de Conteúdo. 

Revista Educação. Porto Alegre, v. 22, 

n. 37, p. 7-32. 1999.

RECUERO, Raquel. Redes sociais na In-

ternet. Porto Alegre: Sulina, 2014.

Oficina da Net. Os Incríveis Números 

do YouTube em 2019. Disponível em: 

https://www.oficinadanet.com.br/tec-

nologia/26607-os-incriveis-nume-

ros-do-youtube-em-2019. Acesso em: 

14 fev. 2022.

SANTAELLA, Lucia. A ecologia plura-

lista da comunicação: conectividade, 

mobilidade, ubiquidade. São Paulo: 

Paulus, 2010. 



7º seminário de pesquisa em comunicação UNINTER

166

FOTOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA 
ONDE ESTÃO AS MULHERES NO 
FOTOJORNALISMO PREMIADO
Natália Schultz Jucoski1

Marcia Boroski2

Matias Peruyera3

Palavras-Chave: Fotojornalismo; Mulheres; World Press Photo; América 

Latina

1 Estudante de Jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Email: nschultzj@hotmail.
com

2 Orientadora da pesquisa. Professora do Centro Universitário Internacional Uninter. Email: 
boroskimarcia@gmail.com

3 Orientador da pesquisa. Professor do Centro Universitário Internacional Uninter. Email: 
matiasperuyera@gmail.com

4 América latina é compreendida neste trabalho como os países da América do Sul, Central e Norte 
que falam espanhol ou português, em regiões que tiveram uma colonização difícil e que até hoje 
carregam uma parcela de apagamento histórico.

O fotojornalismo atua como o 

espelho da realidade, e premiações 

como o World Press Photo (WPP) são 

importantes para trazer destaque aos 

profissionais da área. Além da ima-

gem, quem está por trás do clique 

também possui uma história que pode 

ser interessante como, por exemplo, 

o das mulheres no fotojornalismo. O 

levantamento feito por Ramos, Bo-

roski, Peruyera (2021) aponta que no 

período de 2011 a 2020 a presença 

feminina é de apenas 14,74%. O ob-

jetivo deste trabalho é de analisar a 

representatividade de mulheres, es-

pecificamente as latinas4, nesse prê-

mio.

O WPP é um prêmio que existe 

desde 1955 e com o passar das dé-

cadas foi se adaptando as mudanças 

da sociedade, mas nem tanto. Assim 

como no decorrer na história da hu-

manidade, os homens sempre toma-

ram a frente, e no mundo da foto-

grafia não é diferente, o domínio é 

de fotógrafos homens (SILVA, 2017). 

Esse é um dos motivos para o tema 

desta pesquisa, analisar quem são as 

poucas mulheres latino-americanas 

que já foram premiadas no WPP, vis-

to que um prêmio como esse possui 

um alcance enorme.

A metodologia partiu de uma base 

de dados que inclui várias informa-
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ções sobre as fotografias. Entre 2010 

e 2020 o WPP premiou 495 finalistas, 

dentre os quais apenas quatro são de 

fotojornalistas mulheres da Améri-

ca Latina. Nesse intervalo de 12 anos 

da premiação, Brasil, Peru e Equador 

são os únicos países representados 

por essas mulheres, a maioria vem 

dos Estados Unidos e da Europa (Ta-

bela 1). 

Tabela 1: Mulheres latino-americanas no WPP.

Karla Gachet ganhou o 3º lugar 

na categoria Arts and entertainment 

de 2010. Com uma sequência de 12 

fotos sobre uma dançarina de tango 

em Buenos aires, ela consegue captar 

com intensidade e sensibilidade a ro-

tina da jovem (Figura 1). 

Silvia Izquierdo registrou a pai-

xão de torcedores do Flamengo em 

um momento decisivo da partida. A 

Figura 1: Tango in el Caminito, 2009

Autora: Karla Gachet. Fonte: World Press Photo 2010.

Gihan Tubbeh peruana 1º lugar Daily life 2010

Silvia Izquierdo peruana 2º lugar Sports 2020

Karla Gachet equatoriana 3º lugar Arts and entertainment 2010

Luisa Dörr brasileira 3º lugar Portraits 2019
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foto consegue externalizar o amor ao 

futebol e a felicidade instantânea. Há 

mais de dez anos ela atua como fo-

tógrafa chefe da Associated Press no 

Brasil. Luisa Dörr é uma fotógrafa 

brasileira que tem como o feminino a 

principal paisagem de seus registros. 

A sequência de fotos sobre mulhe-

res do Festival de Valência, que lhe 

rendeu um 3º lugar, conta a história 

dessas mulheres de várias gerações e 

de seus vestidos típicos da festa, co-

nhecido como falleras.

Gihan Tubbeh é a única mulher 

latino-americana a conquistar o 

primeiro lugar no WPP. A foto traz 

o registro de uma atividade simples 

do dia a dia, mas carrega uma gran-

de dose de sentimentalismo, eviden-

ciando a dualidade nos trabalhos de 

Gihan. 

A fotografia atua como documen-

to, “Ao pensar em fotografia, auto-

maticamente pensamos em reali-

dade e verdade” (BUITONI, 2011), o 

resultado do levantamento pode ser 

considerado um reflexo da socieda-

de atual, no qual as mulheres não 

recebem o destaque que merecem, 

sobretudo aquelas que vem de paí-

ses considerados subdesenvolvidos. 

Seus trabalhos precisam, e devem ser 

vistos, e a presente pesquisa também 

busca colaborar nesse sentido.
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Armando Kolbe Junior 1
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Recentemente, enfrentei um 

grande desafio, mais especificada-

mente na produção de um framework 

de engenharia do conhecimento, para 

ser utilizado na “tradução” de Libras 

para a notação Glosa KOLBE JÚNIOR 

(2022). Para tentar entender um 

pouco sobre esse universo, rechea-

do de coisas novas e surpreendentes, 

deparei-me com as necessidades que 

as pessoas surdas enfrentam, princi-

palmente no que tange a comunica-

ção com seus pares e com as pessoas 

ouvintes. Nesse contexto houve a ne-

cessidade de entender o processo de 

tradução como um todo nas questões 

de comunicação.

Cohn (1997, p. 30), afirma que, 

nós, seres humanos, somos depen-

dentes diretos das relações humanas 

e não conseguimos viver de forma 

isolada. Para as ciências, principal-

mente a Sociologia, a transmissão de 

significados é o papel da comunica-

ção, integrando as pessoas na socie-

dade COHN (1997, p.30).

A cultura e identidade surda são 

uma parcela dessa sociedade, mul-

ticultural, convivendo em um espa-

ço geográfico compartilhado, sem o 

predomínio de qualquer parte da so-

ciedade.

De acordo com o IBGE (2010), no 

Brasil, nossa população é composta 

por aproximadamente 5% de pessoas 

surdas, ou seja, quase 10 milhões de 

pessoas. Um dos grandes equívo-

cos é pensar que a língua de sinais 

é universal, ou seja, é a mesma, não 

importando onde você vá. Sabe-se 

que, existem no planeta, mais de 300 

variações de linguagens de sinais 

BROOKS (2018).

A tradução pode ser um dos cami-

nhos que venham facilitar a comuni-

cação entre aqueles que pretendem se 

comunicar. A palavra tradução, para 

muitos, significa, de maneira sim-

plificada, traduzir o conteúdo de um 

idioma para outro, mas, esse concei-

to é muito mais profundo e extenso, 

que exige uma pesquisa bem apro-

fundada para podermos entender o 

seu significado.
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A teoria da tradução percorre um 

caminho bem extenso, onde inú-

meros tradutores propuseram di-

versas teorias para ter uma melhor 

compreensão e em sua maioria, são 

contrários a tradução literal, ou seja, 

aquela onde são traduzidas palavra 

por palavra.

Em diversos aspectos, podemos 

dizer que a comunicação é um dos 

principais eixos da vida do indivíduo, 

no que tange as suas manifestações 

como ser social, tornando-o assim 

incluso.

A construção de um site, voltado 

à comunidade surda e stakeholders, 

multilíngue, produzido nos idiomas 

português, inglês, espanhol e fran-

cês, bem como vídeos, contemplan-

do as Línguas de Sinais, Libras, ASL, 

LSE e LSF, respectivamente, sobre a 

história da tradução, desde a fábu-

la da Torre de Babel até os eventos 

contemporâneos, é uma proposta, no 

mínimo ousada, mas que pode pro-

mover um maior envolvimento das 

pessoas surdas em absorver conhe-

cimentos, inclusive de outros povos.

Foi elaborado esse site, disponí-

vel em studiokolbe.com.br/tradução, 

que é uma pesquisa aplicada e faz 

parte da tese de doutorado do au-

tor, desenvolvido com a utilização de 

HTML5; CSS3; PHP e Base de Dados 

MySQL. O uso de banco de dados é 

estratégico, pois todo os conteúdos, 

datas, idiomas e línguas de sinais, 

podem ser adicionados ou alterados 

de forma dinâmica, promovendo um 

conteúdo sempre atualizado, inclusi-

ve abrindo espaços para novos idio-

mas e línguas.

Palavras-Chave: Libras; Tradução; Surdos; História; Língua de Sinais.
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 Os profissionais da área da edu-

cação sabem dos desafios constan-

tes seja para suprir as lacunas da sua 

própria formação acadêmica onde o 

extenso currículo a ser cumprido na 

prazo estipulado, ou pela falta de 

oportunidades de estarem inseridos 

em programas de residência pedagó-

gica. De forma que alguns discentes 

buscam aprimorar seu desenvolvi-

mento ao ingressar em projetos de 

pesquisas de suas instituições supe-

riores. A saber que esta etapa opor-

tuniza de forma significativa a aqui-

sição das metodologias necessários 

para o seu futuro profissional e o 

ingresso na comunidade cientifica. 

Desde modo é que propomos inves-

tigar se o indivíduo, ao ingressar em 

programas de pesquisas (IC/PIBID 

etc.) além da formação direcionada 

as técnicas de pesquisas e metodolo-

gias, de que forma também se apro-

priam da aquisição das competências 

e do desenvolvimento de aptidão co-

municativa? 

O grupo de pesquisa enquanto 

comunidade cientifica oportuniza o 

indivíduo a se relacionar com a di-

versidade seja: cultural, politica, re-

ligiosa e etc. Questão como a articu-

lação comunicativa dos membros do 

grupo se destaca como um ponto de 

relevância a ser analisado. Tal inte-

resse advém da observância de que a 

cada período de início das atividades 
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do grupo, e com o ingresso de no-

vos candidatos, alguns apresentam 

maior facilidade de se expressar seja 

na oralidade ou escrita, no entanto, 

para muitos a expressão da oralidade 

é um desafio a superar. 

Desenvolver junto aos seus pes-

quisadores a autonomia intelectual e 

científica, a partir de seminários com 

estudos e debates a partir das di-

mensões da pesquisa acadêmica, com 

foco na possibilidade de intervir na 

realidade social e educacional. Con-

forme as diretrizes na página https://

www.ghespesquisa.org. Deste modo 

que propomos uma investigação so-

bre as contribuições das competên-

cias comunicativas, como preconiza a 

formação em integralidade. Convém 

definir que competência comunicati-

va segundo Travaglia, é a capacida-

de do usuário da língua de produzir 

e compreender textos adequados a 

produção de efeitos de sentido dese-

jados em situações especificas e con-

cretas de interação comunicativa.

A tendência educacional progres-

sista, surgida nas últimas décadas 

do século XX com base no modelo 

filosófico materialista histórico, 

apresenta concepções genuínas 

do processo de ensino-aprendi-

zagem e de formação de habili-

dades no aluno. Contrapondo-se 

ao modelo educacional tradicio-

nal, estimula no aluno o pensar 

reflexivo, crítico, a capacidade de 

resolução de problemas novos, a 

criatividade, a possibilidade de 

ser um elemento de transforma-

ção da realidade que o circunda. 

A tendência educacional pro-

gressista abrange dois modelos: 

o modelo libertador e o modelo 

crítico-social ou histórico-social 

(LIBÂNEO, 1993 apud NAJJAR E 

ALVES)

A metodologia será de aborda-

gem qualitativa e bibliográfica, re-

ferenciado na publicação de Antônio 

Joaquim Severino, Metodologia do 

trabalho científico. São Paulo: Cor-

tez, 2007. Pretende-se viabilizar 

entrevistas com os orientadores dos 

projetos, objetivando analisar suas 

experiências e relatos do desenvolvi-

mento de seus orientandos.

Palavras-Chave: Aptidão; Competências; Comunicação; Escrita; Oralidade.
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O resumo pretende trazer uma 

reflexão histórica e a importância em 

se ater naquilo que será falado, pos-

tado ou escrito embasado na linha de 

pesquisa jornalismo, mídia e tecno-

logia fazendo um breve comparativo 

dos livros: A Condição Humana de 

Hannah Arendt e O Mundo que não 

Pensa de Franklin Foer. 

Nenhuma vida humana, nem 

mesmo a vida do eremita em meio 

à natureza selvagem, é possível sem 

um que, direta ou indiretamente, 

testemunhe a presença de outros se-

res humanos. Só a ação é prerroga-

tiva exclusiva do homem e depende 

inteiramente da constante presen-

ça de outros. De todas as atividades 

necessárias e presentes nas comuni-

dades humanas, somente duas eram 

consideradas políticas: a ação e o 

discurso, das quais surge o domínio 

dos assuntos humanos. Mais funda-

mentalmente, que o ato de encontrar 

as palavras certas no momento certo, 

independentemente da informação 

ou comunicação que transmitem. A 

ênfase passou da ação para o discurso 

como meio de persuasão e não como 

a forma especificamente humana de 

responder, replicar e estar à altura 

do que aconteceu ou do que foi feito. 

Significa que tudo pode ser decidido 

mediante palavras e persuasão, ar-

gumentos e contra-argumentos.

Tanto Arendt (2020) quanto Foer 

(20218) concordam que o íntimo 

quanto o social são formas subjeti-

vas da existência humana. O indiví-

duo moderno e seus intermináveis 

conflitos, seus estados de espírito 

em constante mutação e o radical 

subjetivismo de sua vida emocional 

nasceram dessa rebelião do coração. 

A reação rebelde contra a socieda-

de foi dirigida contra as exigências 

niveladoras do social, contra o que 

hoje chamaríamos de conformismo 

inerente a toda sociedade. A notável 

coincidência da ascensão da socie-

dade com o declínio da família indi-

ca claramente que o que ocorreu foi 

à absorção da unidade familiar por 

grupos sociais correspondentes. A 

sociedade é a forma na qual da de-

pendência mutua, e na qual se per-
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mite que as atividades relacionadas 

com a mera sobrevivência apareçam 

em público. É a publicidade do domí-

nio público que pode absorver e fazer 

brilhar por séculos tudo o que os ho-

mens venham a querer preservar da 

ruína natural do tempo. 

Embora o mundo comum seja lo-

cal de reunião de todos, os que es-

tão presentes ocupam nele diferentes 

posições e o lugar de um não poder 

coincidir com o de outro. A impor-

tância de ser visto e ouvido por ou-

tros provem do fato de que todos 

veem e ouvem de ângulos diferentes. 

É esse o significado da vida públi-

ca, em comparação com a qual até a 

mais fecunda e satisfatória vida fa-

miliar pode oferecer somente o pro-

longamento ou multiplicação de cada 

indivíduo, com os seus respectivos 

aspectos e perspectivas. Encarada 

desse ponto de vista, a moderna des-

coberta da intimidade parece cons-

tituir uma fuga do mundo exterior 

como um todo para a subjetividade 

interior do indivíduo, subjetividade 

está que antes fora abrigada e pro-

tegida pelo domínio privado. Depois 

que se tornou preocupação pública, 

adquiriu tais proporções que dificil-

mente poderia ser controlada pela 

posse privada. Uma experiência vi-

vida inteiramente em público, na 

presença constante do outro, torna-

-se superficial. O único modo eficaz 

de garantir a escuridão que deve ser 

escondido da luz da publicidade é a 

propriedade privada, um lugar pos-

suído privadamente para se esconder. 

O ato de pensar, para ser lembrado, 

pode cristalizar-se em pensamen-

tos, e os pensamentos, como todas 

as coisas que devem sua existência à 

recordação, podem ser transforma-

dos em objetos tangíveis que, como 

a página escrita ou o livro impresso, 

se tornam parte do artifício humano. 

O discurso e a ação revelam essa dis-

tinção única. Por meio deles, os ho-

mens podem distinguir a si próprio, 

ao invés de permanecerem apenas 

distintos. Ambos são os modos pe-

los quais os seres humanos aparecem 

uns para os outros. É com palavras 

e atos que nos inserimos no mundo 

humano. A ação e o discurso são tão 

intimamente relacionados porque o 

ato primordial e especificamente hu-

mano deve conter, ao mesmo tem-

po, resposta à pergunta que se faz ao 

recém-chegado: “quem é? ”. A ação 

que ele inicia é humanamente reve-

lada pela palavra, e embora seu ato 

possa ser percebido em seu apareci-

mento físico bruto, sem acompanha-

mento verbal, só se torna relevante 

por meio da palavra falada na qual 

ele se identifica como autor. 

Sem o desvelamento do agente do 

ato, a ação perde seu caráter especí-

fico e torna-se um feito como outro 

qualquer. O discurso transforma-se 

em “mera conversa”, desprovida de 
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um nome, de um “quem” a ela asso-

ciada, a ação perde todo o sentido. Ao 

agir e ao falar, os homens mostram 

quem são, revelam ativamente suas 

identidades pessoais únicas, e assim 

fazem seu aparecimento no mundo 

humano, enquanto suas identida-

des físicas aparecem na conformação 

singular do corpo e no som singular 

da voz. Essa revelação de “quem”, 

em contraposição à “o que” alguém 

é está implícita em tudo a que esse 

alguém diz ou faz. Só no completo 

silêncio e na total passividade pode 

alguém ocultar quem é. Pelo fato de 

se movimentar entre outros seres 

atuantes e em relação a eles, o auto 

nunca é simples “agente”, mas sem-

pre, e ao mesmo tempo, padecente. 

Como a ação atua sobre seres que 

são capazes de realizar suas próprias 

ações e reações, além de ser uma res-

posta, é sempre uma nova ação que 

segue seu curso próprio e afeta os ou-

tros. A ação e o discurso necessitam 

tanto da presença circunvizinha de 

outros quanto a fabricação necessá-

ria da presença circunvizinha da na-

tureza, da qual obtém seu material, e 

de um mundo onde coloca o produto 

acabado. A ação e o discurso são cir-

cundados pela teia de atos e palavras 

de outros homens, e estão em per-

manente contato com ela. Nenhu-

ma outra realização humana precisa 

tanto do discurso quanto à ação. Em 

todas as outras realizações o discur-

so desempenha um papel secundário, 

como um meio de comunicação ou 

um mero acompanhamento de algo 

que poderia ser feito em silêncio. É 

também verdade que a capacidade 

humana de agir é extremamente útil 

para fins de autodefesa ou autossa-

tisfação de interesses.

Concluímos então que a ação do 

discurso deva antes se ater ao que 

vai ser expressado ou postado. Em 

um mundo cada vez mais tecnológi-

co, que tudo está na palma da mão, a 

informação e a comunicação ainda é 

nossa principal ferramenta de como 

vemos o mundo e como seremos vis-

tos pelo mundo. 

Palavras-Chave: Ação; Discurso; Sociedade; Quem.
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INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bol-

sas de Iniciação à Docência (PIBID), 

desde sua formulação em 2007 até o 

ano de 2019, vem articulando pre-

sencialmente seus três eixos nuclea-

res, isto é, os encontros formativos, 

a atuação nas escolas e a participa-

ção em eventos para promover uma 

maior integração qualitativa da prá-

xis docente, bem como didático-me-

todológica (DOMINSCHEK; ALVES, 

2017; GATTI et al., 2014), ocorrendo. 

Contudo, em 2020, devido à pande-

mia provocada pelo vírus da SARS-

-COV-2 (Covid-19), foi instaurado 

no país um contexto de isolamento 

social, o qual modificou toda estru-

tura educativa, obrigando as aulas 

presenciais a mudar para o formato 

remoto, on-line (SAVIANI; GALVÃO, 

2021). Desse modo, o PIBID UNIN-

TER passou a operar no cenário vir-

tual, mobilizando novos saberes, in-

terações e experiências.

Assim, o presente trabalho, a qual 

tem origem na Iniciação Científica, 

no Projeto “Impactos do PIBID e à 

Docência”, ligado ao Grupo de Pes-

quisa História, Educação, Sociedade e 

Política – GHESP, junto à participa-

ção dos autores no PIBID UNINTER, 

buscou compreender o seguinte con-

flito didático-formativo: “Durante a 

realização do Programa no contexto 

virtual, é possível se identificar com a 

docência e sua profissionalização en-

quanto futuro professor?”. Portanto, 

buscou-se compreender o impacto 

do ambiente virtual na apropriação 

da cultura docente, incidindo sobre 

sua profissionalização e comunicação 
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sociocultural.

METODOLOGIA

No que tange a metodologia, para 

responder ao objetivo proposto, este 

trabalho utilizou a abordagem qua-

litativa (SEVERINO, 2016, p. 125), a 

qual contempla a pesquisa bibliográ-

fica, que “se realiza a partir do re-

gistro disponível, decorrente de pes-

quisas anteriores, em documentos 

impressos” ou virtuais, “como li-

vros, artigos, teses etc.” (SEVERINO, 

2016, p. 131).

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O que é ser professor? 

Essa e outras questões norteiam 

o cerne do debate histórico sobre a 

construção da identidade docente no 

Brasil, indicando a complexidade do 

tema. Assim, há que se considerar 

os múltiplos fatores que interferem 

nessa apropriação de identificação, 

como a dimensão política, socioeco-

nômica, educativa, estrutural e sis-

têmica da sociedade, incidindo dire-

tamente no formação docente, o que 

ocasiona uma sobrecarga e precari-

zação de seu trabalho (GATTI, 2010).

Desse modo, Romanowski (2012) 

ao compreender os diferentes con-

textos que dimensionam a carreira 

docente, infere que a constituição 

dessa identidade deve ser colabo-

rativa, intencional, sistemática, or-

gânica, politicamente organizada, 

integral e de desenvolvimento per-

manente, superando o saber frag-

mentado e precário.

Corrobora com essa perspectiva 

o PIBID, que tem por objetivo cen-

tral a valorização da formação ini-

cial docente (DOMINSCHEK; ALVES, 

2017). Nesse raciocínio, o Programa 

no formato virtual pode proporcio-

nar a identificação com a docência ao 

direcionar tanto a intencionalidade 

pedagógica quanto a materialidade/

concreticidade dos relatos e expe-

riência compartilhada pelas profes-

soras supervisoras, professora coor-

denadora e discentes.

Desse modo, conforme indicam 

Pereira, Walkiu e Dominschek (2021, 

s.p.) os encontros formativos, ao 

trabalharem com indicações biblio-

gráficas, debates e socializações, es-

tarão aproximando os licenciandos 

dos conteúdos epistemológicos de 

sua profissão, os avanços e possibili-

dades da área; a atuação nas escolas 

levado a cabo pelos relatos de expe-

riência, casos, detalhamentos didá-

tico-metodológicos dialogados entre 

os professores e discentes do Pro-

grama, iria dimensionar a referida 

materialidade escolar, mesmo que de 

forma sintética; e a participação em 

eventos poderá concretizar a tríade 

pesquisa-ensino-extensão (SEVERI-

NO, 2016), mobilizando o licenciando 

a práxis educacional e ao desenvolvi-

mento permanente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou uma pri-

meira aproximação entre a expe-

riência desenvolvida pelos autores 

que participaram do PIBID UNINTER 

no formato remoto e a dimensão da 

identificação docente, enquanto pro-

posição formativa, de forma crítica, 

consciente e significativa.

Palavras-chave: PIBID online; identidade docente; formação de professores.
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Dentro do cenário contemporâ-

neo os comunicadores têm, cada vez 

mais, que se adaptar a diferentes 

contextos. Juntamente a isso surge, 

também, a necessidade de transitar 

entre diferentes estados emocionais 

— o que implica em mudanças vo-

cais, por consequência — ao longo da 

jornada de um único dia de trabalho. 

Aumentar/diminuir o tom da voz, 

acelerar/reduzir a velocidade de fala, 

falar com voz firme/suave, falar com 

mais/menos intensidade (volume). 

Esses são alguns exemplos das habi-

lidades que o comunicador contem-

porâneo precisa dominar. No jorna-

lismo, por exemplo, a distância entre 

uma notícia e outra é, muitas vezes, 

um simples corte de câmera. Como 

reflexo dessas rápidas mudanças no 

padrão vocal, esses profissionais po-

dem se deparar, frequentemente, 

com a seguinte questão: “como saber 

se estou fazendo um uso saudável da 

minha voz?” (BEHLAU, 2013; FEIJÓ; 

STIER, 2022). Diante desse cenário, o 

objetivo deste trabalho é apresentar, 

aos profissionais da comunicação, 

sensações corporais que podem ser 

usadas como “fio-condutor” para o 

uso saudável da voz. Este é um tra-

balho do tipo indutivo descritivo-de-

monstrativo e de caráter qualitativo. 

O conteúdo aqui apresentado é fruto 

mais de uma década e meia de estudos 

teóricos e práticos sobre a voz huma-

na nos campos das artes — teatro, 

canto, dublagem — e da comunica-

ção — jornalismo, locução, ensino de 

idiomas estrangeiros —, bem como 

do campo da fonoaudiologia em seu 

âmbito de terapia e reabilitação das 

patologias e afecções da voz. 

As sensações corporais nem sem-
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pre refletem, de forma objetiva, a rea-

lidade fisiológica do comportamento 

vocal, entretanto, isso não implica em 

dizer que tais sensações sejam ine-

ficientes ou ineficazes para o aper-

feiçoamento e para o automonitora-

mento vocal. Sabe-se que cantores e 

atores, por exemplo, comumente se 

utilizam das sensações físicas como 

guias para construir variadas vozes 

e como forma de memorizar/lem-

brar determinados esquemas vocais 

(SUNDBERG, 2018; HERBST, 2021). 

Da mesma forma, pessoas com pro-

blemas vocais também fazem asso-

ciações entre sensações corporais e a 

voz (BEHLAU; GAMA; CIELO, 2014). 

Logo, as sensações corporais ocor-

rem tanto no comportamento vocal 

saudável como, também, no dano-

so. Entretanto, é notável que a região 

da cabeça e do pescoço onde elas são 

sentidas variam de maneira a tornar 

possível classificá-las em dois gru-

pos: 1) sensações altas (saudáveis) e; 

2) sensações baixas (danosas). Essa 

classificação é feita a partir da divi-

são horizontal da cabeça e do pesco-

ço. Essa divisão ocorre exatamente 

na altura da rima da boca. As sensa-

ções altas são sentidas nas estruturas 

acima dessa linha divisória, podendo 

ser vibrações no lábio superior, no 

palato, no nariz, na testa, nos olhos, 

dentro das orelhas e, até mesmo, no 

topo da cabeça. As sensações baixas 

são sentidas abaixo da linha divisó-

ria, podendo ser vibrações no pesco-

ço, na garganta, no fundo da língua, 

no queixo e, até mesmo, em toda a 

extensão dessa região ao mesmo 

tempo. Com a ajuda de um espelho, 

é possível notar a tendência de um 

movimento de expansão interna da 

boca nas sensações altas (palato mole 

em circunferência e abaixamento do 

dorso da língua) e de aproximação 

dos pilares do véu palatino nas sen-

sações baixas. Essas informações es-

tão ilustradas na imagem abaixo.

Com base nessa divisão, reco-

menda-se que os comunicadores 

persigam as sensações altas duran-

te o uso profissional (ou não) da voz. 

Dada a subjetividade na percepção 

das sensações corporais, não há uma 

recomendação quanto à qual seria a 

sensação ideal a ser buscada. Além 

disso, é comum que mais de uma 

sensação possa ser sentida ao mes-

mo tempo. Logo, perseguir variadas 

sensações altas, ao mesmo tempo, é 

a estratégia de maior recomendação.

Palavras-Chave: Comunicação Profissional; Voz profissional; 

Fonoaudiologia; problemas vocais; sensações corporais. 
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Imagem 01: Na porção inferior da imagem, região das sensações baixas em vermelho e 

aproximação dos pilares indicada por setas. Na porção superior, região das sensações altas 

em verde com a imagem do palato mole em circunferência ao lado. 

(Fonte: acervo pessoal dos autores).
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No contexto contemporâneo 

emerge um tipo de consumo que ain-

da não se viu, baseado em práticas do 

consumo do luxo emocional, expe-

riencial e experimental, possibilitado 

pela primazia da chamada “Socieda-

de do Espetáculo”, segundo Debord 

(1997). Esta pesquisa busca analisar 

as justificativas para já não nos ater-

mos prioritariamente ao consumismo 

material, mas, também, ao de expe-

riências de vida, bem-estar e espi-

ritualidade. Objetivamos entender a 

gênese e a ampla divulgação de perfis 

e produções audiovisuais sobre téc-

nicas de meditação e comportamento 

zen nas redes sociais da Internet.

O mundo vem sendo re-delinea-

do e ressignificado pelas experiências 

tecnológicas e digitais. Com o avanço 

das tecnologias e a acessibilidade aos 

smartphones e às redes on-line, as 

relações e conexões sociais, hoje, são 

perpassadas pelo ecossistema virtual 

e pelas representações digitais do es-

petáculo humano.

Lasch (1985) define o consumidor 

como um produto de suas próprias 

necessidades, amplamente influen-

ciado pela indústria latente da pu-

blicidade. Segundo ele, vivemos em 

um mundo em que a publicidade nos 

educa a ter uma fome inesgotável 

não apenas por bens, mas também 

por experiências, sucesso e satisfa-

ção pessoal. 

A ligação entre fé e espiritualida-

de e a história do homem é tão anti-

ga quanto o hábito de espetaculari-

zação de eventos culturais e sociais. 

Até a história moderna, no entanto, 

era praticamente improvável que o 

homem escolhesse no que acreditar. 

Sua crença e seus hábitos espirituais 

eram frutos dos relacionamentos e 

da sociedade à sua volta.

Com o advento das tecnologias 

hodiernas, temos acesso a diversas 

informações sobre mitos, crenças e 

práticas do/no mundo todo e pode-

mos observar o surgimento de novas 

tribos virtuais, isto é, agregações so-
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ciais que se formam através das mí-

dias digitais, independentemente da 

localização geográfica, apenas com o 

mesmo intuito e interesse de debate 

ou discurso. 

Nesta seara, Kabat-Zinn (2003) 

argumenta que meditar significa 

prestar atenção de forma conscien-

te no tempo presente, o que pode 

ser um desafio constante num mun-

do que vive a “era da informação”, 

isto é, um tempo onde indivíduos 

são fruto de uma constante, rápida 

e infindável transformação (HALL, 

2006). Nesse sentido, Richard Wur-

man (1991) afirma que a “ansiedade 

de informação” é comum nos tem-

pos atuais devido à avalanche de 

dados que recebemos e ao nível de 

stress profundo sofrido pela popula-

ção. Esta mesma “ansiedade de in-

formação” pode explicar o interesse 

por técnicas que venham a reduzir os 

efeitos colaterais do contemporâneo 

e as emergentes tecnologias digitais 

se tornam um instrumento que per-

mite a difusão das práticas espiri-

tuais em nível exponencial nas redes 

on-line. 

A proposta desse resumo, ligado 

a um projeto de mestrado, engloba a 

interpretação e análise de discurso de 

caráter espiritual de perfis veiculados 

no TikTok, no ano de 2021, e, com 

isso, observar e investigar a exis-

tência de similaridade na construção 

do ethos discursivo de determinados 

canais relacionados à espiritualidade 

zen. 

A midiatização de técnicas de me-

ditação reformula como compreen-

demos e vendemos espiritualidade, 

agora também como um produto di-

gital. Por meio de ensinamentos dis-

poníveis nas redes sociais virtuais, 

qualquer ser humano torna-se capa-

citado para meditar, independente do 

seu grau de instrução a respeito do 

tema ou mesmo de sua religião. 

Esperamos, por meio desta pes-

quisa, entender como se constrói o 

discurso acerca da espiritualidade e 

meditação e como ele se torna um 

produto vendável através de redes 

sociais digitais como o TikTok.

Palavras-Chave: Comunicação; Meditação; Consumo; Discurso religioso; 

Tiktok.
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A INVISIBILIDADE DOS TRABALHADORES 
COM DEFICIÊNCIA MOTORA CAUSADA 
PELOS DISPOSITIVOS COMUNICACIONAIS
Jamir Kinoshita3

3 Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e Centro de Pesquisa em 
Comunicação e Trabalho (CPCT/ECA-USP), doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela 
ECA-USP e pós-graduado lato sensu em Gestão de Processos Comunicacionais pela mesma instituição, 
jamir.kinoshita@usp.br.

4 A pesquisa, sob orientação da Profª Dra. Roseli Fígaro e realizada com bolsa da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foi aprovada recentemente em exame de 
qualificação. Está registrada no sistema da Plataforma Brasil sob nº 4.5201521.7.0000.5390, com 
parecer nº 4.709.510 favorável, emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH-USP). Cumpre, assim, as diretrizes previstas na Resolução CNS 
510/2016 relacionada à ética em pesquisa com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde.

5 Não localizamos até o momento estudos nessa confluência temática em anais de congressos 
científicos, como os da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) 
e da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS), nem em 
levantamento bibliográfico junto a instituições como USP, Unicamp, Unesp e PUC-SP. 

6 A situação corpórea decorre de uma displasia (má-formação) de desenvolvimento do quadril direito, 
o que levou a um encurtamento da perna direita em comparação à esquerda.

Trazemos recorte de pesquisa4 

que analisa a comunicação no mun-

do do trabalho (FÍGARO, 2001; 2008) 

das pessoas com deficiência (PCDs) 

motora pela ontologia do ser social 

(LUKÁCS, 2012). A hipótese é que o 

discurso neoliberal, apoiado no em-

preendedorismo (DARDOT; LAVAL, 

2016), serve de justificativa à inclu-

são social.

O estudo, original e inédito5, teve 

início antes da adoção do distancia-

mento social e do modelo home of-

fice como medidas profiláticas para 

a Covid-19. A investigação reflete a 

condição do próprio pesquisador, que 

é PCD motora com mobilidade redu-

zida permanente6 e, até então, nunca 

havia atinado a tal circunstância no 

aspecto profissional.

A pandemia precarizou ainda 

mais as condições de trabalho, como 

mostra estudo do CPCT no âmbito 

de um ano da Covid-19 (FÍGARO et 

al., 2021), em que se percebe como 

as tecnologias de informação e co-

municação (TICs) impuseram novos 

desafios (BARROS et al., 2021) aos 

trabalhadores.

No home office, as TICs são usa-

das para efetivar as tarefas e se co-

municar com chefias diretas, clientes 

e colegas de profissão. Para a PCD 

motora, estar “no conforto de casa” 



gera invisibilidade, já que o modelo 

remoto esconde as “imperfeições do 

corpo grotesco” (BAKHTIN, 1999). 

Estar invisível mascara as dificulda-

des para a execução do ofício, fazen-

do com que a PCD esteja em condi-

ções de igualdade, exigindo-se delas 

a mesma resolutividade. Além disso, 

no modelo remoto a empresa não 

precisa se preocupar com questões de 

acessibilidade.

Temos aplicado questionário com 

perguntas abertas e realizado en-

trevistas gerais e aprofundadas com 

representantes de agências de re-

crutamento, de órgãos de classe, de 

entidades do terceiro setor e de em-

presas7. Começamos recentemente a 

ouvir PCDs motora que trabalham8. 

A compreensão dos sentidos que en-

volvem este mundo do trabalho se 

7 Não promovemos ainda uma análise pormenorizada deste material, mas a sensação que se tem no 
momento transparece na orientação epistemológica que permeia este resumo expandido.

8 Em relação às PCDs motora, fizemos três entrevistas que serviram como pré-teste, com possibilidade 
de serem aproveitadas posteriormente. Estamos ainda com uma entrevista aprofundada em 
andamento que servirá, inclusive, para embasar melhor que grupo de trabalhadores com deficiência 
motora iremos usar como sujeitos da pesquisa, quando pensamos na diversidade das atividades 
profissionais existentes.

dará com a análise de discurso (PÊ-

CHEUX, 1997; 2002; MAINGUENEAU, 

2013) dos sujeitos da pesquisa. 

É aí que entra o conceito de dis-

positivo comunicacional (MAINGUE-

NEAU, 2013), que possibilita aferir 

as situações peculiares dos discursos 

proferidos a partir da análise de ele-

mentos como a mídia, o público e o 

ambiente que circundam o momento 

da comunicação (FÍGARO; MAURO, 

2018). 

No sistema home office, que densi-

fica a jornada de trabalho dos profis-

sionais, os dispositivos comunicacio-

nais acentuam uma lógica prescrita 

neoliberal para as PCDs motora, em 

que o empreendedorismo é a respos-

ta do mundo corporativo para as di-

ficuldades atinentes a esse grupo.

Palavras-Chave: Comunicação; Mundo do Trabalho; Pessoas com deficiência 

motora; Invisibilidade; Dispositivo comunicacional.
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