


5o Congresso InternaCIonal 
MedIa eCology and IMage studIes

a vIrtualIzação do novo eCossIsteMa MIdIátICo

Memórias

Novembro 2022



ISSN 2184-3821

Realização
Ria Editorial, Portugal

Realização Científica
GENEM - Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia dos Meios, Brasil
Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica Particular 

de Loja - UTPL, Equador

Diretora Geral
PhD Luciana Renó, Ria Editorial, Portugal

Diretores Científicos
PhD Andrea Versuti, Universidade de Brasília - UnB, Brasil
Livre Docente Denis Renó, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil
PhD Jesús Flores, Universidad Complutense de Madrid, Espanha
PhD Vicente Gosciola, Universidade Anhembi Morumbi, Brasil

Comitê Científico
PhD Abel Suing, Universidad Técnica Particular de Loja - UTPL, Equador
PhD Alfredo Caminos, Universidad Nacional de Córdoba - UNC, Argentina
PhD Alice Fátima Martins, Universidade Federal de Goiás - UFG, Brasil
PhD Ana Sedeño, Universidad de Málaga, Espanha
PhD Andrea Versuti, Universidade de Brasília - UnB, Brasil
PhD Caroline Kraus Luvizotto, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil
PhD Claudia Ardini, Universidade Nacional de Córdoba, Argentina
PhD Cláudia Assis, Universidade Federal do Amapá, Brasil
PhD Cicilia Peruzzo, Universidade Anhembi Morumbi, Brasil
PhD Daniela Fantoni Alvares, Universidade dos Açores (Portugal)
Livre Docente Denis Renó, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil
PhD Diana Rivera, Universidad Técnica Particular de Loja, Equador
PhD Diego Bonilla, California State University – Sacramento, EUA
PhD Dora Santos Silva, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
PhD Dorival Campos Rossi, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil
PhD Fabiana Piccinin, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
PhD Fernando Gutiérrez, ITESM, México
Ms. Fernando Irigaray, Universidad Nacional de Rosario, Argentina
PhD Gabriella Zauith, Centro Universitário Barão de Mauá, Brasil
PhD  Gloria Olivia Rodriguez Garay, Univ. Autónoma de Ciudad Juárez - UACJ, México
PhD Inmaculada Gordillo, Universidade de Sevilha, Espanha
PhD Jacqueline Oyarce, Universidade Nacional Mayor de San Marcos, Peru
PhD Jefferson Barcellos, Centro Universitário Barão de Mauá, Brasil
PhD Jerónimo Rivera, Universidad La Sabana, Colômbia
PhD Jesús Flores, Universidad Complutense de Madrid, Espanha
Livre Docente João Pedro Albino, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil



PhD Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Universidad Anáhuac México, México
PhD José Carlos Marques, Universidade Estadual Paulista – UNESP
PhD Kruzkaya Ordóñez, Universidade Técnica Particular de Loja - UTPL, Equador
PhD Lance Strate, Fordham University, Estados Unidos da América do Norte
PhD Liliane de Lucena Ito, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Brasil
PhD Lionel Brossi, Universidad de Chile, Chile
PhD Lorenzo Vilches, Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha
PhD Lucilene Gonzales, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Brasil
PhD Marco Lopez, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Equador
PhD Margarida Almeida, Universidade de Aveiro, Portugal
PhD Maria C. Esperidião, GENEM -Grupo de Nova Ecologia dos Meios, Brasil
Livre Docente Maria Cristina Gobbi, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Brasil
PhD María Jesús Ruíz, Universidade de Málaga, Espanha
PhD Matheus Tagé, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Brasil
PhD Octavio Islas, Universidad de Los Hemisferios, Equador
PhD Oksana Tymoshchuk, Universidade de Aveiro, Portugal
PhD Osvando de Morais, Universidad Estadual Paulista – UNESP, Brasil
PhD Pâmela Pinto, Fiocruz, Brasil
PhD Paul Levinson, Fordham University, Estados Unidos da América do Norte
PhD Pere Freixa, Universidad Pompeu Fabra, Espanha
PhD Piero Dominici, University of Perugia, Itália
PhD Ramaris Albert, Universidad de Puerto Rico, Porto Rico
PhD Raquel Longhi, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Brasil
PhD Roberto Igarza, Universidad Nacional de Rosario - UNR, Argentina
PhD Rosa Maria Araújo Simões, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Brasil
Ms. Sandra Ruiz, Universidade Santo Tomás - UST, Colômbia
PhD Sergio Gadini, Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, Brasil
PhD Suely Maciel, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil
PhD Taciana Lima Burgos, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
PhD Tamara Guaraldo, Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil
PhD Teresa Piñeiro Otero, Universidade da Coruña, Espanha
PhD Valquiria Aparecida Passos Kneipp, Univ. Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
PhD Vicente Gosciola, Universidade Anhembi Morumbi, Brasil
PhD Xabier Martínez-Rolán, Universidade de Vigo, Espanha



suMárIo

Mesa 1: arte e estétICa

RESPONSIVIDADE E RESPONSABILIDADE EM SI SE CALLA EL CANTOR, 
DE HORÁCIO GUARANY: UMA LEITURA CRÍTICA-BAKHTINIANA 
DA CANÇÃO............................................................................................................................. 27

Andressa Zoi Nathanailidis
Paula Maria Lima Galama

AS CRÍTICAS DE YAN MICHALSKI NO JORNAL DO BRASIL E O DIÁLOGO 
COM A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA .................................................................................... 30

Ana Paula Dessupoio Chaves
Daiana Sigiliano

DE MESTRE ARTESÃO PARA JOVENS CINEASTAS: UMA CORRESPONDÊNCIA 
DE MARTINS MUNIZ PARA ESTUDANTES DE CINEMA E AUDIOVISUAL .... 33

Maykon Rodrigues dos Anjos

DESEQUILIBRAR-SE NAS LINHAS E POR ELAS CAMINHAR: 
EXPERIMENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS DE FRONTEIRA .................................... 36

Gabriel Ramos

A ANTROPOFAGIA DO PIERRÔ: REPRESENTAÇÕES MODERNISTAS 
BRASILEIRAS DO PERSONAGEM DA COMMEDIA DELL’ARTE ........................ 39

Rafael Otávio Dias Rezende
Gabriele Oliveira Teodoro

APROXIMAÇÃO DE UNIVERSOS IMAGÉTICOS: FOTOGRAFIA E ARTES VISUAIS ...
43

Lilian Lindquist Bordim
Denis Renó

A REPRESENTAÇÃO DA POLÍCIA NO PRIMEIRO CINEMA ............................................. 46
Vicente Gosciola
Bruno Alves da Silva



Mesa 2: eduCação e eCologIa dos MeIos

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y VIDEO VERDE DE VENEZUELA 
(FESTIVERD): ESCENARIO PARA LA FORMACIÓN ESTUDIANTIL EN 
AMBIENTES FIRTUALES .................................................................................................... 50

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa
José Alirio Peña Zerpa
Claritza Arlenet Peña Zerpa

A CENOGRÁFICA EDUCAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO: A LÓGICA DA 
MÍDIA E A COTIDIANIDADE ENQUANTO MARCAS DISCURSIVAS ................. 54

Leandro Marlon Barbosa Assis
Alexandre Farbiarz

A PRÁTICA DO TELEJORNALISMO NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES 
DE COMUNICAÇÃO DA UFRN: UM ESTUDO DO TELEJORNAL 
TVU NOTÍCIAS........................................................................................................................ 58

Francisco das Chagas Sales Júnior
Ranniery Fonseca Sousa

AUDIOVISUAL, DOCÊNCIA E CIBERESPAÇO: UM NOVO VERNÁCULO? ................ 62
Renato Naves Prado

SIMULANDO CENAS DE INDISCIPLINA ESCOLAR: UM START 
PARA DISCUSSÃO ENTRE PROFESSORES E GESTORES SOBRE 
ENFRENTAMENTO ADEQUADO ..................................................................................... 66

Ana Beatriz dos Santos Chítero
Jaqueline Costa Castilho Moreira

TRANSMEDIA EDUCATIVA: CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE EN EL NIVEL MEDIO - ARGENTINA  .............................................. 69

María Celeste Marrocco

MIDIAEDUCAÇÃO CONTRAVISUAL: O AUDIOVISUAL COMO MODO DE 
VER REEXISTIR/COPRODUZIR NO COMBATE À DESINFORMAÇÃO 
EM REDE ................................................................................................................................... 72

Ludmilla Duarte



LA DEMOCRATIZACIÓN DEL DISCURSO ACADÉMICO Y LAS COMUNIDADES 
DEL CONOCIMIENTO. EVOLUCIÓN CROSSMEDIA DEL DISCURSO DE 
PHD ADRIANA AMADO ....................................................................................................... 77

Elizabeth Denise Cangelosi

Mesa 3: FotograFIa e narratIvas IMagétICas

RUÍDOS NO AUDIOVISUAL IMERSIVO DE NÃO-FICÇÃO: ANÁLISE DE 
INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS À TRANSMISSÃO DE MENSAGENS EM 
360 GRAUS  ............................................................................................................................... 82

Carolina Gois Falandes

MEMÓRIAS DIGITALIZADAS: O FOTOJORNALISMO DE EDSON BAFFI .................. 86
Santiago Naliato Garcia

O TRABALHO DE HENRI CARTIER-BRESSON VISTO SOB O OLHAR DAS 
TEORIAS COMUNICACIONAIS ........................................................................................ 90

Lilian Lindquist Bordim
Denis Renó

GAMIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA: A LÓGICA DAS IMAGENS-FLUXO .......................... 93
Matheus Tagé Verissimo Ribeiro

SÍMBOLOS E EFEITOS DE UM MOVIMENTO DE CONTESTAÇÃO: A MÚSICA 
NODOCUMENTÁRIO MILITANTE DOS ANOS 1960 E 1970 ................................... 96

Luma Perobeli

REFLEXÕES SOBRE AS MUDANÇAS EM SEBASTIÃO SALGADO............................. 100
Lívia Maria de Oliveira Furlan

FOTOGRAFIA SOCIAL DE VIAGENS E A NARRATIVA DOCUMENTÁRIA DA 
OBRA CARNETS MEXICAINS ......................................................................................... 103

Luiza Isabel Banhara



Mesa 4: JornalIsMo, teCnologIa e estudos de MeIo

CIRCULATION AND AFFECTATION ON SCREENS: ANALYSIS OF THE 
JORNAL NACIONAL IN THE EDITION "100,000 KILLED BY COVID-19" ....... 107

Gustavo Teixeira de Faria Pereira

O ESTADO DA ARTE DA PESQUISA BRASILEIRA EM COMUNICAÇÃO SOBRE 
TELEJORNALISMO E DIREITOS HUMANOS: UM OLHAR SOBRE O 
PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES ........................................................................... 111

Jemima Bispo
Iluska Coutinho

PERFIS JORNALÍSTICOS EM NOVOS FORMATOS DO JORNALISMO 
ALTERNATIVO: ESTUDOS DE CASO DO "MURAL WEBSTORIES" E 
"CATRACA LIVRE WEBSTORIES" ................................................................................. 115

Patricia Yara Silva da Rocha
Mayara de Oliveira Sousa
Laerte José Cerqueira da Silva

PODCASTS JORNALÍSTICOS DE DESTAQUE NO BRASIL E EM PORTUGAL 
– UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE “O ASSUNTO” E 
“O EXPRESSO DA MANHÃ”............................................................................................. 119

Alvaro Bufarah Junior
Valci Zuculoto

CRISES HUMANITÁRIAS E DESARRANJOS POLÍTICOS: AS CONTRIBUIÇÕES 
DA VELHA MÍDIA NAS AULAS DE HISTÓRIA ......................................................... 123

José Sergio Dias Page
Daniel Costa de Paiva

OS ATAQUES DO MANDATÁRIO AOS MEDIA ENFRAQUECEM A 
COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA ................................................................................. 127

Candida Emília Borges Lemos

JORNALISMO DE SOLUÇÕES NA GAÚCHA ZH: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE A COBERTURA VACINAL DA COVID-19 NA 
PLATAFORMA DIGITAL EM 2021 E 2022 ..................................................................... 130

Franciane Maria Silva de Freitas



MEMÓRIAS MISTAS: O FOTODOCUMENTARISTA TONINHO CURY ........................ 133
Santiago Naliato Garcia

COMUNICAÇÃO PÚBLICA: ANÁLISE DA COBERTURA JORNALÍSTICA 
REALIZADA PELA AGÊNCIA AMAZONAS E AGÊNCIA BRASIL SOBRE A 
CRISE DE OXIGÊNIO NO AMAZONAS ........................................................................ 137

Karine Tavares Nunes
Caroline Kraus Luvizotto

FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO WEBJORNALISMO NA SOCIEDADE 5.0 ............ 141
Marco Aurelio Reis
Rafael Otávio Dias Rezende

JORNALISMO CONTEXTUAL: NOVOS CAMINHOS PARA UMA PRÁTICA 
ENGAJADA COM A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO............................................ 146

Ana Carolina Brandão da Silva

“FIQUE AGORA COM AS NOTÍCIAS DA SUA REGIÃO”: UMA CARTOGRAFIA 
DO TELEJORNALISMO LOCAL DA GLOBO NO NORDESTE .............................. 150

Ranniery Fonseca de Sousa

O BRASIL DE VOLTA AO MAPA DA FOME: UMA REALIDADE 
DESCORTINADA VIA TELEJORNALISMO ................................................................. 154

Jemima Bispo de Jesus
Simone Teixeira Martins
Iluska Coutinho

A (DES)ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL NA INTERNET ............................................. 158
Luciana Moherdaui

Mesa 5: narratIvas transMídIa e estruturas CoMplexas

NARRATIVA TRANSMÍDIA PROVOCATIVA: AS SÉRIES QUE PLANEJAM SUAS 
TRAMAS OBJETIVANDO AS “TEORIAS” DOS FÃS ................................................ 163

Ingrid Schmidt
Vicente Gosciola



O ÁUDIO COMO EXPANSÃO TRANSMÍDIA NO JORNALISMO DE REVISTA ........ 167
Lorenna Aracelly Cabral de Oliveira
Valquíria Aparecida Passos Kneipp

INTERATIVIDADE E IMERSÃO EM NARRATIVAS PERVASIVAS TRANSMÍDIA ...171
Carlos Pernisa Júnior

LITERACIA MIDIÁTICA NA SOCIAL TV: ANÁLISE DO PERFIL DA 
PROTAGONISTA DE SAMANTHA! NO INSTAGRAM ............................................. 175

Larissa Nascimento Lopes de Oliveira
Leony Lima
Ana Carolina Campos

COMUNIDADES TRANSMIDIÁTICAS: A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS 
COLABORATIVOS NO COVET FASHION ................................................................... 179

Susana Azevedo Reis
Larissa Nascimento Lopes de Oliveira

ANÁLISIS DE “BARNACAS: UN PROYECTO EN EVOLUCIÓN” .................................. 183
Jose Leonardo Vulcano

“METEU ESSA?”: COOPERAÇÃO DE EMPRESAS MIDIÁTICAS E A LIVE DO 
CASIMIRO ............................................................................................................................... 186

Antonio Hélio da Cunha Filho
Raquel Assunção Oliveira

EXPANDINDO A NARRATIVA TRANSMÍDIA COM OS JOGOS NOTICIOSOS  ......... 191
Eduardo Fernando Uliana Barboza

ESTRUTURAS NARRATIVAS CORRESPONDENTES ENTRE CINEMA E 
RPG (ROLE-PLAYING GAME) ......................................................................................... 195

Vicente Gosciola
Eduarda Afecto Vilanova

Mesa 6: eCologIa dos MeIos, publICIdade e MerCado

DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: DISCURSO DE RESPEITO, PARA 
SOBREVIVÊNCIA OU IMPOSTO .................................................................................... 200

Marta Cardoso de Andrade



PARÂMETROS DO GOSTO: AFERIÇÃO DO INTERESSE EM PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS VIA INTERFACES CÉREBRO COMPUTADOR ........................ 204

Alessandro Pinon Leitão
Thiago Henrique Coelho Tavares da Silva
Valdecir Becker

A COMPOSIÇÃO VERBAL E IMAGÉTICA DE BANNERS E POP-UPS 
GRÁFICOS EM SITES DE REVISTAS ............................................................................ 207

Morian Policeno dos Santos
Lucilene dos Santos Gonzales

PUBLICIDADE NO BBB20 E BBB21: O IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO DOS 
INFLUENCIADORES DIGITAIS ....................................................................................... 210

Thaiana Alves de Almeida

A PUBLICIDADE DE CAUSAS SOCIAIS NAS EMPRESAS BRASILEIRAS NO 
AMBIENTE DA PANDEMIA DE COVID ........................................................................ 215

Sandra Regina Silva

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA PUBLICIDAD POST COVID-19. 
CASO MCDONALD’S Y PILSENER-ECUADOR.  ...................................................... 219

Paola Ulloa-Lopez
Leonardo Jiménez Lam

A TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO E RESSOCIALIZAÇÃO 
DO DETENTO PELO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA ....................................................................................................................... 222

Ana Elisa Alencar Silva Oliveira

ARENA DE DISPUTA NA PUBLICIDADE DIGITAL: “LUVA DE PEDREIRO” E A 
ARTICULAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS ..................................................... 226

Breno da Silva Carvalho

Mesa 7: CoMunICação, saúde, aCessIbIlIdade e teCnologIa

CINE ACCESIBLE EN LOS FESTIVALES DE CINE AMBIENTAL 
LATINOAMERICANOS ....................................................................................................... 232

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa



ÓCULOS DIGITAL ASSISTIVO: SITUAÇÃO E IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN ....235
Marcella Lomba Nicastro
Gabriela Simão Dias
Fausto Medola

O DISCURSO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA: BIOPODER E 
AÇÕES COMUNICATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ...................................... 238

Victoria Sayuri Freire dos Santos Kudeken

A APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA COMO ARGUMENTO DE 
DESINFORMAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19 .................................................. 241

Luana Chinazzo Müller
Mágda Rodrigues da Cunha

O USO DO JORNALISMO DE DADOS NA PANDEMIA DA COVID-19: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA ENTRE 2020 E 2021 ................................................ 245

André Gonçalves da Silva Bezerra
Pâmela Araújo Pinto

MULHERES NA AUDIODESCRIÇÃO: 20 ANOS DE HISTÓRIA ...................................... 249
Lucinea Marcelino Villela

ECOSSISTEMAS DIGITAIS EM SAÚDE NO BRASIL ......................................................... 252
Tiago Negrão de Andrade
Osvando de Morais

AS FAKE NEWS E OS GOVERNOS ABERTOS: UMA ANÁLISE DE SUAS 
RELAÇÕES COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEIS (ODSS) FRENTE AO CENÁRIO PÓS PANDEMIA 
DA COVID-19 ......................................................................................................................... 256

Edgard Luiz Bernardes Valderramas
Pollyana Ferrari Teixeira

Mesa 8: audIovIsual e estudos de televIsão

CONSTRUINDO VERDADES NO MEIO VIRTUAL: UMA DISCUSSÃO A PARTIR 
DA SÉRIE FICCIONAL CLICKBAIT ............................................................................... 261

Tatiana Helich
Valmir Moratelli 



CONCEPTS OF WEB SERIES: HOW HAVE BRAZILIAN RESEARCHERS BEEN 
UNDERSTANDING THEM? ............................................................................................... 265

João Paulo Hergesel

EROSÃO DA CONFIANÇA DIANTE DA ESTRUTURA FRAGMENTADA NA 
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS AUDIOVISUAIS ......................................................... 272

Jemima Bispo
Ana Paula Goulart de Andrade
Simone Teixeira Martins
Luiz Felipe Novais Falcão

DE REVISTA ELETRÔNICA A NOTICIÁRIO HARD NEWS: AS MUTAÇÕES 
NARRATIVAS DO JH EVIDENCIADAS NA TELA DA TV....................................... 276

Luciana Soares de Morais
Cláudia de Albuquerque Thomé

ONDE ESTÁ DOMINGOS? ANÁLISE DA MATERIALIDADE AUDIOVISUAL DA 
PROCURA DE MARIA EM LUANDA ............................................................................. 279

Bárbara Torisu Lemos

OS HERDEIROS DO FEMINICÍDIO: COMO O FANTÁSTICO "EMBALA'' EM 
TELAS OS FILHOS DAS VÍTIMAS DE MISOGINIA? ............................................... 282

Jhonatan Alves Pereira Mata
Veruska Yasmim Paião Rocha

MUDANÇAS NA SOCIEDADE QUE REFLETEM NO TELEJORNALISMO NO 
BRASIL: DE TELEVIZINHO PASSIVO AO TELESPECTADOR QUE QUER 
OPINAR .................................................................................................................................... 286

Patricia Aparecida Amaral
Osvando José de Morais

NOVAS ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO DA NETFLIX E A NARRATIVA 
SERIADA EM ARCANE ...................................................................................................... 290

Leticia Forti Bonatelli
Leticia Passos Affini

O SOPRO DO VENTO QUE CHEGA DO SERTÃO: “PANTANAL” MIRA 
NAS RUÍNAS DA MODERNIDADE E APONTA NECESSIDADE DE 
FUTURO DECOLONIAL ..................................................................................................... 294

Aurora Almeida de Miranda Leão



TELEJORNALISMO CIDADÃO: UM CONCEITO CONSTRUÍDO E EM 
CONSTRUÇÃO NAS PESQUISAS ACADÊMICAS NO BRASIL ............................ 297

Marco Aurelio Reis
Rafael Dias Rezende
Elias Arruda

A TELEVISÃO PÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE: A RECONFIGURAÇÃO 
DE PRÁTICAS SOCIAIS NA TVU E TV ASSEMBLEIA DURANTE 
A PANDEMIA ......................................................................................................................... 301

Francisco das Chagas Sales Júnior
Valquíria Aparecida Passos Kneipp

“DENTRO”: UM RETRATO DO SISTEMA PRISIONAL FEMININO PORTUGUÊS 
NA FICÇÃO TELEVISUAL................................................................................................. 305

Adriana Pierre Coca
Alexandre Tadeu dos Santos
Renato F. Esssenfelder

BAILE NOTICIADO EM HORÁRIO NOBRE: A DANÇA DAS CADEIRAS NO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA TELA DO JORNAL NACIONAL ................... 308

Simone Teixeira Martins
Iluska Maria Coutinho
Luiz Felipe Novais Falcão

AS PLATAFORMAS DE STREAMING DAS EMISSORAS DE TV ABERTA 
BRASILEIRAS ........................................................................................................................ 311

Fabricia Guedes
Marcelo Bolshaw Gomes

NUEVA TELEVISIÓN FRENTE VIEJA TELEVISIÓN EN EL STREAMING 
EN DIRECTO EN TWITCH: PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y 
AUDIENCIAS DE LA VELADA DEL AÑO 2 DE IBAI LLANOS ............................ 315

Andrea Cruz-Elvira
Alba Aragón-Manchado
José Patricio Pérez-Rufí

REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN EN DIRECTO EN EUROVISIÓN 
SONG CONTEST 2022: ANÁLISIS FORMAL AUDIOVISUAL DE 
“SLOMO” (CHANEL, ESPAÑA) ....................................................................................... 319

Andrea Cruz-Elvira
Alba Aragón-Manchado
José Patricio Pérez-Rufí



EUROVISIÓN SONG CONTEST 2022: ANÁLISIS DEL RITMO EN EL CAMBIO 
DE PLANO DE LOS NÚMEROS MUSICALES EN CONCURSO Y 
DEL CONJUNTO DE LA GALA. ....................................................................................... 323

Alba Aragón-Manchado
Andrea Cruz-Elvira
José Patricio Pérez-Rufí

HISTORICIDADE MEDIADA PELA TELEVISÃO: CONTRASTES E 
CORRELAÇÕES DE ARQUIVOS NOS 50 ANOS DO JORNAL NACIONAL ...... 327

Gabriel Malinowski

NARRATIVAS FEMININAS VERSUS MASCULINAS: UM ESTUDO SOBRE 
GÊNERO NAS TELENOVELAS UM LUGAR AO SOL E PANTANAL ................. 331

Maria Aparecida Borges Limeira
Laís Emanuelle de Borba Brito
Josenildo Soares Bezerra

O PAPEL DA EDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO TELEJORNALISMO: 
A MONTAGEM DA COBERTURA DOS 100 MIL MORTOS NO 
JORNAL NACIONAL ........................................................................................................... 335

Caio Ferreira Silva
Jhonatan Mata

O ROTEIRO ALGORÍTMICO: HACKEANDO A NETFLIX ................................................. 339
Leandro Vieira Maciel
Vicente Gosciola

K-DRAMAS: ALTERIDADE E RECEPTIVIDADE A DIFERENÇAS CULTURAIS. 
A PERCEPÇÃO DE COMPORTAMENTOS E COSTUMES LOCAIS NA 
FICÇÃO SERIADA SUL-COREANA NO BRASIL ....................................................... 342

Ligia Prezia Lemos
Mariana Marques de Lima

AUDIÊNCIA CONECTADA NO KPOP: MODELO DE EXPERIÊNCIA E 
CONSUMO AUDIOVISUAL ENTRE FÃS DA 
BANDA COREANA STRAY KIDS .................................................................................... 346

Iluska Maria da Silva Coutinho
Laura Coutinho Felz



MÍDIAS TRADICIONAIS NA INTERNET: A PLATAFORMA DIGITAL COMO 
AMPLIAÇÃO DO DISCURSO DA (NÃO) VIOLÊNCIA 
CONTRA JORNALISTAS .................................................................................................... 349

Gabriel Landim
Iluska Coutinho

TELEVISIÓN PÚBLICA EN EUROPA Y BRASIL: ALGUNOS APUNTES 
COMPARATIVOS .................................................................................................................. 354

Lueluí Aparecida de Andrade

À GUISA DE OUTRO(NOVO) MANIFESTO A PARTIR DA IDEIA DE CINE-OLHO 
DE DIZIGA VERTOV: HERMENÊUTICA DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL 
DOS MEIOS DIGITAIS OU DA IMAGEM-OLHO COMO  
PROPOSTA TÉCNICA .......................................................................................................... 358

Valmor Nivaldo Santos
Osvando de Morais

Mesa 9: MeIos, estudos de gênero, deMoCraCIa e JustIça soCIal

A (RE)CONSTRUÇÃO DA MULHER NOS PRODUTOS CULTURAIS: 
A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM BRIDGERTON ............................................... 363

Lara Karoline Souza de Aquino
Deborah Luísa Vieira dos Santos
Mayra Regina Coimbra
Marina Alvarenga Botelho
Samara dos Santos Machado
Mariane Motta de Campos

TRAJETÓRIAS DE AFIRMAÇÃO E CURADORIAS UCHINANCHU: 
UMA REFLEXÃO A PARTIR DA OBRA DA ARTISTA HIROMI TOMA ............... 367

Rosa Maria Araújo Simões
Isabela Hueara Carneiro

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE: A AGENDA LGBTQIA+ NAS 
TELEVISÕES UNIVERSITÁRIAS EM SÃO PAULO E NO MARANHÃO ........... 370

Pablo Monteiro
Osvando Morais



QUESTÕES DE GÊNERO (FEMINISMO) E COMUNICAÇÃO PARA A PAZ ................ 375
Lueluí Aparecida de Andrade

MULHERES UNIDAS CONTRA BOLSONARO (MUCB): AS REDES SOCIAIS 
PODEM SE TORNAR ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO DAS MULHERES ÀS 
VIVÊNCIAS POLÍTICAS?................................................................................................... 378

Raphaela Mara Garcia Ferreira
Deborah Luísa Vieira dos Santos
Lara Karoline Souza de Aquino
Mayra Regina Coimbra
Samara dos Santos
Machado, Marina Alvarenga Botelho

MEMES BOLSONARISTAS: MASCULINIDADE REVANCHISTA, 
ANTIFEMINISMO E POLÍTICA NO BRASIL ATUAL ............................................... 382

Larissa Maués Pelúcio
Caroline Kraus Luvizotto

A DISPUTA DE NARRATIVAS SOBRE A SANÇÃO DA LEI MARI FERRER 
NO TWITTER .......................................................................................................................... 386

Mayra Regina Coimbra
Deborah Luisa Vieira dos Santos
Mariane Motta de Campos
Marina Alvarenga Botelho

A RETÓRICA ANTIPOLÍTICA NA COMUNICAÇÃO DO GOVERNADOR 
DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA (NOVO) ............................................................. 390

Fernando de Resende Chaves

A MEMÓRIA INSERIDA NAS PRÁTICAS INFORMACIONAIS ....................................... 393
Vanessa Silva Oliveira

A PRÁTICA DA REPORTAGEM EM VEÍCULOS JORNALÍSTICOS DIGITAIS 
COM PERSPECTIVA DE GÊNERO: NOTAS SOBRE UM DESENHO 
DE PESQUISA ........................................................................................................................ 396

Michelle Roxo de Oliveira 



A DOUTRINA DA MALÍCIA REAL COMO REGULADORA E PROTETORA 
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA DEMOCRACIA EM TEMPOS DE 
FAKE NEWS ............................................................................................................................ 401

Thiago Luiz dos Santos
Cinthia Barudi Lopes

Mesa 10: atIvIsMo MIdIátICo, InClusão, Cultura e CIdadanIa

ASPECTOS INICIAIS SOBRE OS CAMINHOS DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS 
EM PROL DA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ..................................... 406

Ana Carolina Trindade

A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO TWITTER EM MEIO À ELEIÇÃO 
PRESIDENCIAL DE 2018 .................................................................................................... 409

Milena Carolina de Almeida
Karine Tavares Nunes
Caroline Kraus Luvizotto

ECOLOGIA DAS MÍDIAS E A PRODUÇÃO DE EQUÍVOCOS: O ROMPIMENTO 
DO MONOPÓLIO DA FALA EM NARRATIVAS AUTÔNOMAS  ........................... 413

Evandro José Medeiros Laia

ARMY E BTS: COMUNICAÇÃO E FÃ-ATIVISMO DIGITAL ............................................ 417
Samara dos Santos Machado
Deborah Luísa Vieira dos Santos
Lara Karoline Souza de Aquino
Mayra Regina Coimbra
Raphaela Mara Garcia Ferreira
Mariane Motta de Campos

COMUNICAÇÃO DA ONU BRASIL EM SEU SITE A RESPEITO DA AGENDA 2030 
E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ............................. 421

Carla Negrim

MEMÓRIA E RESISTÊNCIA DOS CINEMAS DE RUA DE JUIZ DE FORA NO 
AMBIENTE DIGITAL ........................................................................................................... 424

João Gabriel Xavier Marques
Susana Azevedo Reis



CIBERATIVISMO E COMUNICAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DURANTE 
A PANDEMIA DE COVID-19 ............................................................................................. 428

Caroline Kraus Luvizotto

AÇÕES EDUCOMUNICATIVAS EM BIBLIOTECAS UNESPIANAS: 
COLABORAÇÃO, TRANSDISCIPLINARIDADE, CIÊNCIA E 
CULTURA INTERUNIDADES ........................................................................................... 432

Jaqueline Costa Castilho Moreira

COMUNICAÇÃO POLÍTICA INFANTOJUVENIL COMO OBJETO DE PESQUISA: 
APONTAMENTOS SOBRE LACUNAS E POSSIBILIDADES .................................. 435

Sara Rodrigues de Moraes Bridi

ANÁLISE JORNALÍSTICA DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DIGITAIS 
“AMAZÔNIA REAL” ............................................................................................................ 438

Ingrid Gomes Bassi
Laura Guido

A PERSPECTIVA DE RAMÓN ZALLO PARA AS TRANSFORMAÇÕES 
DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS NOS CURSOS DA CULTURA E 
DA COMUNICAÇÃO............................................................................................................ 441

Vivianne Lindsay Cardoso

O ENFRENTAMENTO À GORDOFOBIA ATRAVÉS DO ATIVISMO MIDIÁTICO: 
O CASO DE DUAS INFLUENCIADORAS DIGITAIS ................................................ 445

Aline Lisboa
Osvando José de Morais

A POLÍTICA DE ADIRLEY QUEIRÓS E AS CENAS DE DISSENSO  
NA CEILÂNDIA ..................................................................................................................... 448

Camilla Vidal Shinoda

CORPOS LGBTQIA+ EM EVIDÊNCIA NO PROGRAMA “AMOR & SEXO”: 
QUANDO A COMUNICAÇÃO PODE OCORRER POR  
OUTRAS PERSPECTIVAS .................................................................................................. 452

Breno da Fonseca Motta Rodrigues
Iluska Maria da Silva Coutinho



AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL 
E INSTRUMENTO ANTICAPACITISTA PARA AS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS ........................................................................................................... 456

Daniela de Carvalho Guedes Bombini
Osvando de Morais

O STREAMING COMO ESPAÇO PARA AS NARRATIVAS PERIFÉRICAS ................... 459
Tatiane Eulália Mendes de Carvalho
Vicente Gosciola

IMAGENS DE DESCONTROLE E TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS COMO 
EPISTEMES DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO ................................................. 462

Juarez Tadeu de Paula Xavier
Carina Cristina Nascimento
Fernanda Alves da Silva

Mesa 11: Internet, teCnologIa e CoMunICação

A MIDIATIZAÇÃO E A POLÍTICA NO USO DAS REDES SOCIAIS EM 
TRANSMISSÕES AO VIVO ............................................................................................... 468

Ednelson Florentino Silva
Vicente Gosciola

EL PROCESO CREATIVO DE REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA: PROPUESTA 
DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS ................................................................................................................ 471

Carolina Sanchez Patiño
Gloria Olivia Rodríguez-Garay
Irene Concepción Carrillo Saucedo

TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LOS FESTIVALES DE CINE AMBIENTAL 
LATINOAMERICANOS ....................................................................................................... 474

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa

TECNOEDUCOMUNICACION: RETOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS 
Y ÉTICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS 
NUEVOS ESCENARIOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ................................ 477

Jesús Flores



CLUBES DE LEITURA NO AMBIENTE ONLINE: UM QUANTO DE TEORIA E UM 
TANTO DE PRÁTICA ........................................................................................................... 481

Vanessa Coutinho Martins
Victor Menezes

GOOGLE AMP DOS SITES AOS STORIES: COMO A PLATAFORMA É A 
RESPONSÁVEL PELA CONSTANTE MUDANÇA DE POSICIONAMENTO 
DE ESTRATÉGIA DE CONTEÚDOS DIGITAIS ........................................................... 485

Eduardo Campos Pellanda
Anna Claudia Bueno Fernandes

COMPOSTELA FILMADA: COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E 
TERRITORIALIDADES ....................................................................................................... 488

Carolina Fernandes da Silva Mandaji

ATÉ QUE PONTO OS PROFESSORES DEVEM SER PERMEÁVEIS OU PRECISAM 
ESTABELECER FRONTEIRAS DIANTE DAS TECNOLOGIAS? ........................... 491

Jaqueline Costa Castilho Moreira

LA INCLUSIÓN DIGITAL DESDE LA DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN Y SU 
RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................. 494

Monica Diaz Escobar
Jorge Alberto Hidalgo Toledo

PLATAFORMAS DIGITAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ALGORITMOS: 
INFLUENCIADORA VIRTUAL LIL MIQUELA E SUAS 
CARACTERÍSTICAS COMUNICACIONAIS ................................................................ 498

Laryssa da Costa Gabellini

MEMÓRIAS POR UM FIO: A FOTOGRAFIA NA MICRORREGIÃO 
DE FRUTAL-MG, NO SUDESTE DO BRASIL, A PARTIR DA 
MÍDIA SOCIAL INSTAGRAM ........................................................................................... 502

Santiago Naliato Garcia

INFLUENCIADORES DIGITAIS NO INSTAGRAM: O DESAFIO DE 
PROFISSIONALIZAÇÃO NA INSTABILIDADE DA PLATAFORMA ................... 506

Thaiana Alves de Almeida



USO DAS MÍDIAS DIGITAIS PELAS PARLAMENTARES BRASILEIRAS: 
UM BREVE ESTADO DA ARTE........................................................................................ 510

Julia Corrêa Borges Santos
Maria Teresa Miceli Kerbauy

PANTALLAS: VIVIR, CONSUMIR Y ESPECTACULARIZAR LA EXPERIENCIA ...... 513
Sebastian Ramiro Castro Rojas

O SER COMO MÍDIA E AS OBSOLESCÊNCIAS DO HOMEM NO MAL-ESTAR 
TECNOLÓGICO: GUNTHER ANDERS, LEV MANOVICH, FREUD, 
HEIDEGGER E OS PROCESSOS DIGITAIS .................................................................. 516

Osvando de Morais

REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA NO CONTEXTO EDUCACIONAL .............. 520
Carla Gonçalves Távora
Eduardo Martins Morgado

OPEN DESIGN E A VIRTUALIZAÇÃO NO CAMPO DOS GAMES ................................. 524
Guilherme Cardoso Contini
Gabrielly Del Carlo Richene
Dorival Campos Rossi
Roberta Spolon 

TERCEIRIZAÇÃO DA NOTÍCIA NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS: 
ANÁLISE DO PERFIL “PLANTÃO JF” ........................................................................... 527

Gustavo Teixeira de Faria Pereira

ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS UTILIZANDO O GOOGLE CLASSROOM: 
A MÍDIA DIGITAL FRENTE ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA .................................................................................................... 531

José Sergio Dias Page
Daniel Costa de Paiva

LA EXPERIENCIA DE USUARIO DEL ESPECTADOR DE TEATRO EN 
PLATAFORMAS DIGITALES............................................................................................. 535

Virginia Ordóñez Hernández
Gloria Olivia Rodríguez-Garay



EL PASO DE ANITTA: VISIBILIDADE, VIGILÂNCIA E EXPERIÊNCIA 
ALGORÍTMICA ..................................................................................................................... 538

Raquel Assunção Oliveira
Antonio Hélio da Cunha Filho 

(IN)COMUNICAÇÃO NO GOVERNO BOLSONARO: O QUE SE DIZ VERSUS 
COMO SE AGE ....................................................................................................................... 544

Simone Teixeira Martins

FERRAMENTAS NA PRODUÇÃO DE SENTIDO, MIDIATIZAÇÃO E O CAMINHO 
PARA A LEGITIMIDADE NAS RELAÇÕES SOCIAIS DA GERAÇÃO Z: 
DA REDE SOCIAL AO METAVERSO.............................................................................. 547

Paulo Henrique Ferreira Nascimento
Osvando José de Morais
Guilherme Coleti Tavares

Mesa 12: desIgn, CoMunICação e arquItetura InClusIva

POTENCIALIDADES DO DESIGN INCLUSIVO ATRAVÉS DA 
TRANSDISCIPLINARIDADE ............................................................................................ 552

Guilherme Cardoso Contini
Cassia Leticia Carrara Domiciano
Fernanda Henriques

ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES: RELAÇÃO DOS USUÁRIOS IDOSOS 
COM TOTENS DIGITAIS EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS ....................... 555

Ciro Bortolucci Baghim
Fernanda Henriques
Gabriela Simão Dias
Manuela de Azambuja

UM MAPEAMENTO DA CIANOTIPIA COMO FERRAMENTA A SERVIÇO DA 
ATIVIDADE PROJETUAL DO DESIGN CONTEMPORÂNEO ................................ 559

Ciro Bortolucci Baghim
Fernanda Henriques
Gabriela Simão Dias
Manuela de Azambuja



AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DO CONCEITO DE HIBRIDISMO NO 
DESIGN CONTEMPORÂNEO ........................................................................................... 563

Ciro Bortolucci Baghim
Fernanda Henriques
Gabriela Simão Dias
Manuela de Azambuja

O DESIGN AUDIOVISUAL COMO PERCURSO METODOLÓGICO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NAS DISCUSSÕES DO PODER LEGISLATIVO  
DA PARAÍBA .......................................................................................................................... 567

Caio Moura de Arroxelas Macedo

Mesa 13: MídIa e esporte

CONTOS DE FADAS SE REALIZAM: O JOGO ENTRE FICÇÃO E 
REALIDADE PRESENTES NO COMERCIAL “NOVAS FADAS” DA NIKE 
PROTAGONIZADO POR RAYSSA LEAL ...................................................................... 571

Monique de Souza Sant’Anna Fogliatto

TVS DE CLUBES, IDENTIDADE E RECONHECIMENTO: O CASO DA FLATV 
E DA SL BENFICA TV  ........................................................................................................ 575

Gustavo Teixeira de Faria Pereira
Iluska Maria da Silva Coutinho
Paula Leão Delgado

NEYMAR NAS MÍDIAS SOCIAIS: UMA ANÁLISE DO PERFIL DO 
JOGADOR CELEBRIDADE NO INSTAGRAM (2022) ............................................... 579

Luis Henrique Mendonça Ferraz

INFORMAÇÃO, ENTRETENIMENTO E A MISTURA DE DIFERENTES 
LINGUAGENS: UMA ANÁLISE SOBRE A PROPOSTA DA COBERTURA 
ESPORTIVA NO QUADRO “FALA MUITO!” ................................................................ 582

Ana Carolina Campos de Oliveira



Memórias



Mesa 1: Arte e estética
Coordenação: Lilian Bordim, Universidade Estadual Bauru - UNESP

Natalia Martin Viola, Universidade Estadual Paulista - UNESP
Alice Martins, Universidade Federal de Goiás - UFG



27

meistudies

responsIvIdade e responsabIlIdade eM sI 
se Calla el Cantor, de HoráCIo guarany: 

uMa leItura CrítICa-bakHtInIana da Canção

Andressa Zoi Nathanailidis
Paula Maria Lima Galama

A Argentina, ao longo do século XX, atravessou uma série de golpes 
militares decorrentes da aliança da elite composta por proprietários de 
terra, grandes exportadores, banqueiros e corporações estrangeiras, em 
aliança com os militares, a fim de se manterem no controle político-e-
conômico nacional. (Sander et al., 2006).

Em 28 de junho de 1966, Juan Carlos Ongania, tenente-general do 
exército e representante de um movimento autodenominado “Revolução 
Argentina”, assumiu a presidência do país. Seu governo fora caracterizado 
por diversas repressões: dissolveu partidos políticos, forneceu poderes 
de caráter legislativo a uma junta de comandantes-chefes, perseguiu 
professores, estudantes, sindicalistas e líderes estudantis; além de ter 
instituído a censura, incluindo a apreensão de livros (Beired, 1996, p. 66).

Durante a vigência deste governo, consolidava-se na Argentina o 
“Nuevo Cancionero”, movimento estético- literário, que defendia a arte 
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como instrumento de comunicação capaz de conscientizar e instigar a 
população à ação política, tornando-a conhecedora acerca da realidade 
do país; suas potencialidades folclóricas e culturais, suas dores, espe-
ranças, injustiças, violências, relações de exploração, etc. (Díaz, 2004).

Mercedes Sosa, nascida na cidade de San Miguel de Tucumán, cidade 
onde foi assinada a independência da Argentina, em nove de julho de 
1935, assinou o “Manifiesto del Nuevo Cancionero”. Durante toda a 
sua carreira foi defensora dos direitos civis, da luta dos trabalhadores e 
tornou-se um dos símbolos do movimento estético-literário desencadeado 
pelo documento. Através de suas interpretações, as obras folclóricas 
argentinas ganharam os Estados Unidos e a Europa, principalmente as 
registradas por Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, seu conterrâneo e 
Horácio Guarany. De autoria deste último, interpretou (e gravou) uma 
de suas mais célebres canções Si se Calla El Cantor, levada ao público 
pela primeira vez no álbum “El Potro” (1970), de Guarany.

Com o intuito de compreender o lugar de fala assumido pelos artis-
tas de então, adotamos como objeto de estudo a supracitada canção, 
representativa deste movimento e por diversas vezes performada por 
Mercedes Sosa.

Por meio de uma leitura crítica, buscamos apresentar o potencial de 
engajamento inerente às produções desse período. A fim de viabilizar 
a presente leitura, nos valemos da perspectiva dialógica sustentada 
pelo filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin. Bakthin (2003) discorre 
acerca da interconexão dos fazeres estéticos em relação à vida e afirma 
que a estética deve expressar a “tonalidade emocional e volitiva do 
espaço-tempo artístico, organizado a partir de um centro emocional e 
volitivo-humano”. A presente análise está ancorada no aprofundamento 
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desta concepção de ordem dialógica, de modo que buscaremos com-
preender o ethos-criativo de Si se calla El Cantor, considerando a fusão 
letra-música, bem como a performance. Desta forma, a fim de viabilizar 
a presente proposta, abordaremos como objeto de estudos, a gravação 
extraída do programa “Cubavision- America en La Casa”, disponível 
no Youtube (Miguel Toston Cienfuegos, 2014). Dentre as obras a que 
recorremos estão: Estética da Criação Verbal (2003) e Para uma Filosofia 
do Ato Responsável (2010).
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as CrítICas de yan MICHalskI no Jornal do 
brasIl e o dIálogo CoM a experIênCIa estétICa

Ana Paula Dessupoio Chaves
Daiana Sigiliano

Este artigo tem como objetivo analisar as críticas teatrais escritas por 
Yan Michalski que foram publicadas no Jornal do Brasil (1963-1982). 
Na referida época, os críticos contavam com a possibilidade de divulgação 
de até três artigos sucessivos sobre um mesmo espetáculo e artigos de 
cinco laudas em média cada um. Em algumas críticas, inclusive, havia 
a presença de fotografias. Mais do que um exercício de confrontação de 
ideias, de reflexão, entendemos a crítica como um dispositivo de disse-
minação de sentidos. Entendemos que, por mais racional e objetiva que 
se pretenda, a avaliação do crítico, está, de algum modo, relacionada à 
sensibilidade e a uma situação cultural e histórica determinada. Ao revi-
sitar as críticas teatrais de Yan Michalski, aparecem questões para se 
entender a relação do jornalismo com o teatro, a política e a experiência.

A escolha por Yan Michalski não foi em vão. Após debruçar em seus 
escritos, o que inquieta são os pressupostos com os quais o crítico olhava 
as criações cênicas e a presença do grau de abertura com o qual ele se 
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permitia acompanhar as transformações teatrais. Durante o período em 
que o projeto de crítica teatral moderna foi implementado, o teatro vinha 
de uma tradição, tinha uma evolução mais ou menos linear – os pontos 
de referência aos quais o crítico se reporta eram, portanto, conhecidos. 
Em virtude disso, a pergunta que temos feito é: quando há o novo, a 
ruptura, como o crítico trabalha, onde vai buscar seus pressupostos?

Em 1985, Michalski participou do Ciclo de palestras sobre o tea-
tro brasileiro, organizado pelo Instituto Nacional de Artes Cênicas 
(INACEN). Em sua palestra, propõe uma reflexão sobre a trajetória 
nos vinte anos de regime autoritário, que ele registrara no exercício de 
suas atividades jornalísticas, dividindo-as em três fases significativas 
de determinadas tendências teatrais. Na primeira fase, de 1964 a 1968 
(precisamente até o dia 13 de dezembro de 1968, data da promulgação 
do Ato Institucional n. 5 – AI 5), ocorreria um verdadeiro confronto 
entre o teatro e o regime político.

Na segunda fase, de 1969 a 1973, a ação da censura é levada ao extremo 
e “a liberdade do teatro é reduzida a um mínimo necessário para sobre-
viver”, não podendo contar com o apoio da imprensa. Surgiria, porém, 
nesta fase, uma geração de dramaturgos importantes que, manifestando-se 
em linguagem “metafórica”, consegue driblar a censura. A terceira fase, 
de 1974 a 1978, apontaria para “uma luz no final do túnel”, segundo o 
crítico, começando pela posse do Orlando Miranda na direção do SNT, 
em 1974, de acordo com o desejo unânime da classe teatral, aceito pelo 
então ministro da educação e cultura, Ney Braga (Michalski, 1984).

Neste contexto, iremos analisar as críticas publicadas no período 
da segunda fase. A justificativa do recorte temporal é que entendemos 
que esse período – devido aos movimentos contraculturais, a luta contra 



32

meistudies

a censura, o surgimento de novos grupos teatrais e a experimentação 
de outras formas de linguagens na cena – foi permeado por latências 
(Gumbrecht, 2014) e instabilidades.

Por conta da complexidade dos dados, iremos analisar os conteúdos 
a partir do software Atlas.it. Conforme pontua Kelle (2002) o primeiro 
passo é a construção de um índice, isto é, um agrupamento de todas as 
passagens do texto que tenham algo comum. Após o agrupamento das 
recorrências, a partir da delimitação de códigos, iremos gerar uma rede 
semântica com o software que nos permitirá sistematizar as críticas 
(Hwang, 2008).

Esperemos que os resultados ressaltem que essa latência está relacio-
nada com o entrelugar de uma crítica que já não seguia completamente 
o projeto moderno, pois o momento pedia outros tipos de presenças e 
necessidades na escrita. Em outras palavras, observa-se uma crítica que 
dialoga com as potencialidades do contemporâneo.
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de Mestre artesão para Jovens CIneastas: 
uMa CorrespondênCIa de MartIns MunIz para 

estudantes de CIneMa e audIovIsual

Maykon Rodrigues dos Anjos

Quando Alice Fátima Martins (2017) buscou compreender a capaci-
dade do cinema em estabelecer aprendizagens, cujas projeções de filmes 
deflagraram momentos efetivos e demarcaram acesso à emoções de 
espectadores desde as sessões públicas no final do século XIX, indagou 
a posição dessa arte em consolidá-las experiências de vida, bem como 
pedagógicas. Alguns depoimentos compartilhados por pessoas artistas à 
autora enunciaram a potencialidade narrativa, as relações humanas coletivas 
nas projeções fílmicas e nos debates, oportunidades de encontro com as 
próprias identidades, sobretudo, demarcando memórias e afetos durante a 
infância. Não obstante, essas manifestações ajudaram a cultivar, mais tarde, 
suas próprias experimentações no cinema e no audiovisual transpondo 
aprendizagens na condição de artistas. Em suma, os encantos pelo cinema 
flutuam entre as histórias contadas e as aventuras pelas salas de projeção.

Tendo fundado o seu próprio cinema-escola para aprender fazendo 
filmes, o cineasta Martins Muniz atuou por anos conduzindo seu coletivo 
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“Sistema CooperAção Amigos do Cinema” (Martins, 2019). Viabilizando 
inúmeras obras audiovisuais goianas construídas com poucos recursos, 
em espaços quase sempre localizados fora do circuito da arte, o modo 
de trabalho conduzido pelo grupo é definido como cinema artesanal, 
advindo diretamente de seus contextos e experiências de mundo. Tran-
sitam do cinema analógico ao digital, acompanhando as transformações 
do cinema, fazendo parte delas.

A autora Martins (2019) descreve que o cineasta, antes de assumir 
as atividades no coletivo, teve seus primeiros contatos com o cinema 
trabalhando com o manuseio de películas em laboratórios de fotografia 
e salas de projeção em Goiânia. Foi capturado pela arte indo a sessões 
de cinema na infância nos anos 50. Mais tarde, se viu operando câmeras 
cinematográficas com capacidade de registro de imagens em películas 
de 16mm e 35mm. Por outro lado, Martins Muniz se via interessado na 
digitalização e na facilidade de produção de imagens no cinema. Para 
ele, a modernidade proporcionava um maior número de pessoas produ-
zindo e assistindo filmes. Vislumbrava as potencialidades do telefone 
celular como câmera pela simplicidade na operação e a democratização 
de acesso comparado aos custos do cinema clássico.

Tomada pela evolução do suporte fotográfico a partir de 1880, 
indica Paganotti (2016), o desenvolvimento da celuloide e do nitrato 
de celulose, a película de filme, foi popularizada pelos laboratórios 
Kodak, companhia fundada por George Eastman. Tornou-se acessível 
e prático o processo fotográfico para o público. Foi na última década do 
século XIX que universalizou-se o uso desse tipo de suporte no tama-
nho de 35mm e o uso de filmes flexíveis. Do cinematógrafo dos irmãos 
Lumière adiante, a película de filme passou a ser usada no cinema para 



35

meistudies

captura e projeção de imagens até meados do início do século XXI, 
sendo substituída pelo suporte digital. Nos dias atuais vem sendo cada 
vez mais raro encontrar esse tipo de material disponível.

Alice Fátima Martins intermediou o encontro do cineasta com estu-
dantes de uma disciplina de cinema e audiovisual no Centro de Ensino 
em Período Integral Nova Cidade (CEPI Nova Cidade), escola pública 
da rede estadual de ensino, localizada em Aparecida de Goiânia, Goiás. 
Mediante isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus 
e a fragilidade da saúde do artista, películas de filmes de 16mm e 35mm 
foram endereçadas à turma por Muniz no segundo semestre de 2021. 
O projeto de educação e cinema na escola é contemplado pela pesquisa 
intitulada Jovens Cineastas: Montagem Audiovisual, Arte e Cotidiano 
na Escola, em curso atualmente. A correspondência foi recebida por 
estudantes em sala de aula, conectando modos de fazer cinema do pas-
sado para subsidiar aprendizagens na produção de filmes em telefones 
celulares aos moldes da estética artesanal, por um cinema que se aprende 
fazendo, em parcerias colaborativas e com poucos (ou nenhum) recursos.
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desequIlIbrar-se nas lInHas 
e por elas CaMInHar: 

experIMentações CartográFICas de FronteIra

Gabriel Ramos

Este trabalho tem como objetivo mais geral investigar modos 
contemporâneos de questionar as linhas esquadrinhadas que tentam 
capturar os corpos e seus deslocamentos, articulando, para isso, o objeto 
territorial situado no perímetro do Quadrilátero Cruls, que configura 
o Distrito Federal, a partir de uma mirada das cidades periféricas que 
com ele fazem fronteira.

Tal constatação parte da reflexão mais abrangente de que as linhas 
retas, por meio do uso dos esquadros, podem ser uma possível síntese 
do pensamento colonial-moderno ocidental, orientado por premissas 
cujo objetivo é demarcar algo com começo e fim, abertura e fecha-
mento, indicando onde – mas, sobretudo, como – se projeta. As linhas 
esquadrinhadas – tomadas nesta reflexão como de fato utilizadas pelos 
esquadros – parecem ser, portanto, a confirmação do que se deve apartar, 
separar, segmentar, dispor, organizar, hierarquizar; e, somado a isso, 
eficientemente, contribuir para o melhor aproveitamento das divisões. 
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Mais do que separar, trata-se, principalmente, do modo como as linhas 
o fazem, pois partem-se dos esquadros para afirmar ser à retidão o 
melhor traçado.

Podemos inferir que as linhas retas da modernidade avançam a 
todas as etapas da invasão dos portugueses nas terras além-mar: as 
linhas do mapa que vão se atualizando ao passo do desenvolvimento 
das rotas; as linhas das capitanias; das bandeiras; daquelas à fundação 
das cidades coloniais. Atualizam-se com o gesto da Independência do 
Brasil (1822) e a demarcação de um país a ser urbanizado entre fins dos 
séculos XIX e XX, esquadrinhando-se nele, primeiramente, as ferro-
vias, e, depois, as rodovias, apartando, por fim, aqueles que não podem 
sobreviver dentro das grandes linhas, mas às suas margens.

Nesse sentido, posicionamos que não pensamos em linhas esquadri-
nhadas enquanto metáforas, logo, elas não são operadas deliberadamente, 
mas o contrário: a política como feita por linhas retas, já que elas vêm 
sendo operadas do lado de dentro: do dominante; dos saberes e dos 
poderes hegemônicos; da língua e dos que falam; dos que esquadrinham; 
e dos que decidem sobre a vida de todos.

Logo, a reflexão que tem nos mobilizado nos últimos tempos passa 
a ser como pensar do lado de fora das linhas retas: dos dominados; dos 
não-saberes e dos contrapoderes; das outras línguas; dos que escutam; 
dos que são esquadrinhados. Estes são aqueles que, durante muito tempo 
e ainda nos dias de hoje, têm sido os que não participam da política 
porque não podem ou não têm tempo. Pensam, sabem, falam, escutam, 
produzem: mas para quem? Assim, o ato de pensar em um processo 
que questione o que se narra por imagens ¬– especificamente sendo de 
nosso interesse, mapas e filmes – tem sido uma operação possível, já 
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que a invisibilização é a premissa do esquadrinhamento. Desse modo, 
apresentaremos os pormenores e o início desta pesquisa que se desdobra 
a partir da tensão entre cartografias dominantes (desde as da Missão 
Cruls) e caminhadas no local.
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a antropoFagIa do pIerrô: 
representações ModernIstas brasIleIras do 

personageM da CoMMedIa dell’arte

Rafael Otávio Dias Rezende
Gabriele Oliveira Teodoro

O Pierrô, personagem da Commedia dell’Arte italiana, é atualmente 
entendido como um dos símbolos do carnaval brasileiro. Embora seja 
de origem europeia, a figura do romântico palhaço de semblante triste 
foi incorporada à nossa tradição. No início do século XX, o carnaval 
passou a ser percebido como uma grande expressão de identidade 
nacional, sendo retratado tanto na pintura, quanto na literatura. Em um 
levantamento realizado para este estudo, observou-se que diversos 
artistas desse período – incluindo poetas e pintores do Modernismo 
brasileiro – apresentaram em suas obras essa figura popular do teatro 
italiano do séc. XVI.

Em 2022, a emblemática Semana de Arte Moderna, marco da revo-
lução modernista no Brasil, completa seu centenário. O Modernismo 
foi uma revolução estética nas artes que abalou as antigas crenças cul-
turais, questionando as mesmas e sugerindo profundas transformações. 
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O termo tem sido utilizado para designar um grupo bastante extenso 
de movimentos artísticos que foram surgindo desde o século XVIII até 
meados do século XX (Braga, 2006).

Unidos em prol do rompimento com o tradicionalismo e na busca 
pela arte de vanguarda, esses artistas negavam referências antigas e 
incorporavam a quebra de paradigmas no fazer artístico. Os modernistas 
consumiam a arte europeia e a traduziam para o nosso contexto.

Em paralelo à busca dos modernistas por uma arte legitimamente 
brasileira, a população nas ruas, bares, cafés e teatros foram inte-
grando modelos europeus de brincar o carnaval, construindo aos pou-
cos a percepção desse evento como uma característica de identidade 
nacional. Segundo o pesquisador Felipe Ferreira (2004), ainda no 
século XVI, a colonização portuguesa trouxe ao país a tradição do 
entrudo. Posteriormente, a partir de meados do século XIX, surgiram 
diversos outros agrupamentos carnavalescos, como os bailes de másca-
ras, de inspiração italiana e francesa; as sociedades, também ancoradas 
no padrão civilizatório francês; os cordões, com referências culturais 
ameríndias e africanas, dentre outros. Com isso, também os primeiros 
personagens tradicionais da folia seriam importados, tais como o Pierrô, 
a Colombina, o Arlequim, o rei Momo, etc.

Conforme o antropólogo Hermano Vianna (2012), apenas na primeira 
metade do século XX que o Brasil construiria uma percepção mais 
sólida – mas sempre tensionada e em constante processo de negocia-
ção – de elementos que formulassem uma identidade nacional. Dentre 
eles, o carnaval firmou-se como espaço privilegiado nesse debate, 
tornando-se não apenas a festa que representava o país, mas também 
contribuindo para a transformação do samba como gênero brasileiro 
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por excelência e relevante na construção de personagens-símbolos que 
definiriam a nação para o mundo, traduzidos nas figuras do Zé Carioca 
(o malandro) e Carmem Miranda (a baiana estilizada). Entre políticos, 
intelectuais e diversos segmentos sociais, também os modernistas 
teriam participado desse processo. “A visão modernista vai incorporar 
esse sentido de desafogo do cotidiano a idéia do Carnaval como uma 
forma de resistência “antropofágica” do povo brasileiro às imposições 
externas. Uma espécie de liquidificador capaz de transformar tudo em 
loucura carnavalesca” (Ferreira, 2004, p. 252).

Um exemplo dessa relação entre os modernistas e o carnaval é o 
retrato que a pintora Anita Malfatti fez do escritor Mário de Andrade em 
1922, intitulado Retrato de Mário de Andrade I. No período da feitura do 
retrato, ambos estavam especialmente interessados no Expressionismo 
(vanguarda cultural surgida na Alemanha no início do século XX). 
De acordo com o crítico de arte José Avancini (1998), o Expressio-
nismo serviu de modelo e inspiração, inclusive na temática das obras 
relacionadas ao projeto de modernização cultural nacionalista. Segundo 
o jornalista Jason Tércio (2019), em sua análise, o poeta é retratado 
com um semblante de Pierrô, boca entreaberta, como se perplexo com 
o mundo que ele tentava entender e interpretar.

A partir da metodologia do Estudo de Caso (Yin, 2001), o artigo 
propõe investigar as formas pelas quais os modernistas brasileiros, 
em um processo antropofágico, incorporaram o Pierrô em suas pro-
duções, refletindo o processo de nacionalização do personagem e o 
interesse e interação desses artistas pelo carnaval brasileiro. Com o 
auxílio do mapa das mediações, proposto pelo pesquisador e teórico 



42

meistudies

Jesús Martín-Barbero (2001), será analisada, em especial, a obra em 
que Anita Malfatti retrata Mário de Andrade como um Pierrô.
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aproxIMação de unIversos IMagétICos: 
FotograFIa e artes vIsuaIs

Lilian Lindquist Bordim
Denis Renó

A constante e intensa produção imagética, assim como a comunicação 
através das imagens, permeiam a sociedade humana desde os primeiros 
registros encontrados na Pré-História. Sendo a protagonista do meio que 
que se vive, muito do que se sabe e entende sobre o início da civilização 
aconteceu e acontece através do estudo e da junção de diversos elemen-
tos, nos quais as imagens são os protagonistas, revelando e oferecendo 
muito à interpretação da sociedade. Assim como no tempo atual, no qual 
a velocidade e modernização com que se produz imagens é avassaladora 
é mais do que necessária a consciência e o estudo da relação de poder 
que as imagens apresentam sobre a vida. Considerado o pai do fotojorna-
lismo, Henri Cartier-Bresson é um fotógrafo do século XX reconhecido 
mundialmente pelas suas produções e provocações demonstradas em 
suas composições visuais que acompanham a frase célebre “o instante 
decisivo”. Entendendo a fotografia como uma linguagem visual, este 
trabalho tem como proposta analisar a história de vida do fotógrafo, 
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assim como seu início em ateliês, a sua experiência como pintor e o 
seu contato com os artistas surrealistas, apresentando a influência e a 
aproximação entre os universos da fotografia e artes visuais em sua 
produção. A partir da contextualização histórica sobre os estudos e as 
experiências desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento até à 
invenção das primeiras ferramentas para a obtenção das imagens e sua 
popularização enquanto câmera fotográfica e diferentes dispositivos 
criados ao longo do tempo, observaremos como a experiência enquanto 
artista influenciou na produção fotográfica jornalística, revelando fatos 
e subjetividades no desenvolvimento das narrativas imagéticas. Assim, 
o objetivo é investigar e refletir, por meio de uma revisão bibliográ-
fica, sobre a contextualização da produção fotográfica dentro da linha 
do tempo da história da arte, assim como também suas influências e 
relações com os movimentos artísticos da época, especialmente o sur-
realismo, e como essa situação proporcionou uma maior aproximação 
e apropriação das características da composição visual desenvolvida na 
produção imagética. Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica e 
descritiva do tipo qualitativa, de natureza em análise documental sobre 
a vida e obra do fotojornalista Henri Cartier-Bresson. A experiência e o 
repertório dos fotógrafos enquanto produtores e influenciadores do seu 
meio através das imagens, assim como as transformações no ecossistema 
em que está inserido em seu tempo histórico, são fatores fundamentais 
para o desenvolvimento constante, assim como a compreensão, de suas 
construções das narrativas imagéticas. De acordo com esse cenário, 
tendo as imagens como estímulos protagonistas e mediadores de nossa 
relação com o mundo, é interessante verificar e analisar as influências das 
construções e composições visuais enquanto linguagens, assim como a 
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fotografia, tendo-a como uma ferramenta que pode ser apropriada como 
meio de expressão, criação e comunicação com o mundo.
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a representação da políCIa no 
prIMeIro CIneMa

Vicente Gosciola
Bruno Alves da Silva

O primeiro cinema ou cinema de atrações, termo cunhado por Tom 
Gunning e Andre Gaudreault, que se trata das primeiras experiências 
cinematográficas datadas de 1895 a 1905 (Gunning & Gaudreault, 2006) 
nos apresenta obras com construções diferentes das que somos habituados 
na contemporaneidade. Os filmes deste primeiro momento do cinema 
trazem construções estáticas às filmagens e geralmente reproduções de 
espetáculos de outras áreas da arte como circo e teatro. Basta observar a 
evolução do levantamento e da discussão sobre os enquadramentos e os 
movimentos de câmera e as suas influências na narrativa. Estes filmes 
geralmente são apresentados em espaços destinados às classes populares 
das cidades, neste primeiro momento, a burguesia só se aproximaria 
mais do cinema na sua fase posterior na qual a narrativa linear dada 
através da montagem sequencial de planos e o seu apelo a roteiros com 
construções baseadas em romances burgueses atrai esse novo público 
para os cinemas. A partir da ideia desse público popular dos filmes do 
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princípio do cinema o artigo lê o recorte da imagem das figuras poli-
ciais nesses primeiros filmes, por meio de um estudo cronológico de 
algumas obras vemos a ideia que era apresentada desses personagens 
nos enredos dessas obras, unindo isso com o princípio da vivência nas 
cidades modernas. Na contemporaneidade temos uma visão da figura 
do policial como um herói nas narrativas cinematográficas ocidentais, 
diversos filmes os colocam como personagens honrosos, astutos e 
inteligentes podendo resolver problemas de diversos âmbitos e até 
salvar o mundo com suas ações. Mas nem sempre a figura do policial 
está atrelada a essa imagem de heroísmo e poder, ao analisarmos obras 
do primeiro cinema vemos uma figura policial diferente da que temos 
construídas em nosso imaginário, geralmente vemos um ser cômico, 
perdido, corrupto ou posto em situações constrangedoras. A criação 
desses personagens nas primeiras experiências cinematográficas se 
dá junto novas experiências envolvendo a cidade moderna e os seus 
embates, entre a polícia e a nova população destes locais. Baseando-
-se em autores como Flavia Costa, Arlindo Machado, Tom Gunning e 
Andre Gaudreault, o artigo discute sobre a história e os contextos em 
que o primeiro cinema estava inserido, como sua narrativa e público. 
Para a reflexão sobre a cidade moderna lembramos de Ben Singer, o 
que traz para o texto a ideia dos gostos populares da época e atrações 
direcionadas a cidade naquele momento. Thomas Elsaesser, por meio 
de seu conceito de arqueologia das mídias, contribui com a construção 
do texto na análise das obras do passado. Com este estudo das obras, 
acreditamos que conseguimos traçar um certo perfil imagético dessa 
figura policial, retratada no primeiro momento do cinema e de como a 
temos hoje em dia em nosso imaginário, colocando em encontro a ideia 
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da contemporaneidade sobre o personagem e a ideia que o passado nos 
apresenta.
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FestIval InternaCIonal de CIne y vIdeo 
verde de venezuela (FestIverd): 

esCenarIo para la ForMaCIón estudIantIl en 
aMbIentes FIrtuales

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa
José Alirio Peña Zerpa

Claritza Arlenet Peña Zerpa

Los festivales de cine ambiental en Sudamérica han crecido de manera 
vertiginosa en las últimas décadas. El Festival Internacional de Cine e 
Vídeo Ambiental (FICA) de Goiás-Brasil fue el primero en aparecer en 
1999. A partir del año 2000 comenzaron a sumarse Chile, Colombia, 
Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

La región contaba con veinticuatro festivales antes de la pandemia 
de la covid 19. En 2022, al menos catorce convocan a participar en sus 
ediciones. Lamentablemente, ha habido una merma ante la imposibilidad 
de responder de manera oportuna a nuevas demandas y desafíos. La exhi-
bición en línea como alternativa no era tradicionalmente una opción.

Apenas se observan publicaciones sobre este campo de conocimiento. 
Peirano y Vallejo (2021) lo describen del modo siguiente: “a pesar del 
incremento de los estudios sobre festivales iberoamericanos en los 
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últimos años, apenas existen investigaciones dedicadas a su dimensión 
educativa” (p. 794). Pareciera encontrarse de fondo una discusión teórica. 
Lo educativo y lo formativo como categorías de análisis en la oferta de 
actividades de los festivales ambientales ha captado a audiencias, a la 
par de acumular en las páginas webs numerosas experiencias.

En el caso del FESTIVERD Venezuela participan miembros de la 
Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (RedInav) formados en 
narrativas cinematográficas. Son investigadores y responsables de festi-
vales y/o otras propuestas formativas dentro y fuera de las universidades.

Cada curador y cada curadora del FESTIVERD ha tenido una 
formación diferente. Educación, Ingeniería y Comunicaciones han 
posibilitado el acercamiento desde miradas distintas. La diversidad 
como una constante nutre el intercambio de ideas y la búsqueda de 
nuevas narrativas. Un posible perfil del curador del FESTIVERD puede 
resumirse en ocho aspectos claves: (a) recomienda obras cinematográ-
ficas basado en los nuevos debates teóricos, (b) sugiere festivales de 
cine ambiental que ofrecen nuevas tendencias teóricas, (c) investiga y 
aplica las nuevas propuestas a espacios educativos, (d) colecciona obras 
cinematográficas, (e) aprende sobre curaduría en cursos y en la práctica 
misma, (f) pertenece a diferentes comunidades educativas, científicas, 
académicas y/o culturales, (g) registra y muestra estadísticas sobre los 
trabajos realizados, (h) participa en curadurías dentro de otros festivales 
de cine latinoamericanos, e (i) aprende de los propios espectadores, los 
escucha, no anula sus lecturas. (Peña et al., 2021, pp. 82-83).

El modelo de FESTIVERD, está fundamentado teóricamente en 
seis líneas: a) democratización de saberes y conocimiento a partir de 
su calidad y gratuidad, b) dialógica entre investigación y prácticas 
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realizadas, c) atención a todos los grupos etarios, d) desarrollo de acti-
vidades formativas conforme a las ontologías relacionales, e) narrativas 
cinematográficas ambientales orientadas a las ontologías relacionales 
y f) estímulo de producciones y exhibiciones regionales.

Durante las ediciones correspondientes al 2020 y 2021 los espacios 
virtuales para la formación estuvieron condicionados a los perfiles de sus 
curadores (Educación, Ingeniería y Comunicación) quienes ofrecieron 
el desarrollo de contenidos de áreas de conocimiento vinculadas a la 
concienciación ambiental y la sustentabilidad. El foco fueron los estu-
diantes de primaria, secundaria y superior a través de las plataformas 
Moodle, CANVA, Zoom y Google Classroom.

No se trata exclusivamente de identificar el tipo de impacto sobre 
el ambiente y los parientes más cercanos o considerar las consecuen-
cias involucradas, sino efectuar el giro paradigmático, es decir, cam-
biar pensamientos y sentimientos para la construcción de espacios de 
reflexión (ontológicas, axiológicos y filosóficos) en los cuales ambos 
actores acepten la necesidad de reconciliación con lo natural (a nivel 
individual, colectivo y espiritual).

Los eventos especiales, llámense conversatorios, conferencias, talle-
res, entre otros, deben ser espacios abiertos a la reflexión y construcción 
de contenidos vivenciales. Estas voces permitirían compartirlas por 
redes, prensa, radios comunitarias y medios alternativos con el fin de 
generar encuentros en las ediciones de los festivales de cine ambiental.
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a CenográFICa eduCação do novo ensIno 
MédIo: a lógICa da MídIa e a CotIdIanIdade 

enquanto MarCas dIsCursIvas

Leandro Marlon Barbosa Assis
Alexandre Farbiarz

“A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada 
pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida 
em que forma um mundo coerente” (Berger & Luckmann, 2014, p. 35). 
Tomando esta premissa como base, compreendemos que a cultura local 
(enfocada aqui enquanto cotidiano escolar) é o ponto central para a 
observação dos processos de midiatização da vida cotidiana1. Tais pro-
cessos são compreendidos como intencionalidades concebidas pelo 
processo de cotidianidade praticado em que se busca a padronização 
das ações e sujeitos, mesmo que sob o véu de uma diferenciação entre 

1. Diferenciamos, aqui, vida cotidiana/cotidiano/cotidianidade a partir de Lefebvre 
(1991 [1968]). A vida cotidiana é, nas palavras de Heller (2016 [1970]), a vida do 
homem inteiro, quando age com sua individualidade e personalidade. O cotidiano 
é aqui abordado como ponto de observação do pesquisador, como categoria 
abstrata dos conflitos entre vida cotidiana e cotidianidade. A cotidianidade, por 
sua vez, é a ação externa à vida cotidiana que se orienta por uma lógica outra que 
busca padronizar e transformar a vida cotidiana enquanto objeto de consumo.
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eles. Dessa forma, a representação do chão da escola se coloca em 
disputa ao considerarmos o avanço empresarial sobre o setor público 
de ensino. Observar tal tensionamento nos permite compreender as 
estratégias (Certeau, 2014 [1990]) empregadas através da lógica da 
mídia (Hjavard, 2014) por meio da cenografia elaborada para abrigar 
o discurso apresentado (Maingueneau, 2013).

Ao estabelecermos olhares quanto aos aspectos característicos da 
realidade vivenciada pelos sujeitos (vida cotidiana), aprofundamo-nos 
em processos comunicacionais praticados no cotidiano (enquanto 
conceito analítico) e nas técnicas midiatizadas introduzidas através da 
prática da cotidianidade na vida cotidiana, embutidas na cenografia de 
discursos midiáticos, pautando-nos pela abordagem multiperspectívica 
desenvolvida por Kellner (2001).Para este artigo, utilizaremos de uma 
peça publicitária que apresenta o Novo Ensino Médio (NEM) à socie-
dade por meio de processos midiáticos. Consideramos somente esta 
peça por não termos encontrado outros vídeos ou campanhas posteriores 
ao vídeo observado. O objeto de estudo possui duração de um minuto, 
e está disponível na página do Ministério da Educação no YouTube 
desde 14 de julho de 2021 (Ministério da Educação, 2021). O vídeo 
foi apresentado, também, em intervalos comerciais televisionados no 
ano de 2022, tornando-o meio de propagação da mudança proposta.

Neste jogo de representações, insinuações e apropriações, colocamos 
a análise da proposta do Novo Ensino Médio (NEM) a ser debatida. 
Buscamos, dessa forma, avaliar como o currículo escolar é apresentado 
na peça publicitária que divulga o NEM através do exame das estratégias 
do discurso praticadas e das relações entre a proposta e os interesses 
empresariais nela contida. Consideramos, dentre estes objetivos, a 
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observação de como a linguagem audiovisual se apresenta como ele-
mento central na mesma medida em que o viés crítico sobre o NEM é 
reduzido, cabendo à educação midiática um papel chave no processo de 
(1) valorização da vida cotidiana no cotidiano escolar e, também, (2) o 
fortalecimento do cotidiano, enquanto conceito crítico, frente à cotidia-
nidade apresentada pela publicidade em questão. Para isto, iniciamos a 
apresentação dos conceitos de Mídia, Cotidiano e Midiatização por se 
entrelaçarem de modo a permitirem um olhar complexo sobre o objeto 
proposto. Assim, apresentaremos debates sobre o cotidiano escolar 
para, em seguida, aprofundarmos os aspectos da midiatização a partir 
de Hjavard (2014) para, ao fim, adentrarmos a instituição educacional 
que é o espaço em disputa através do produto audiovisual.

Diante deste cenário, pautando-nos pelos debates a serem realizados, 
acreditamos que somente através da educação midiática poderemos 
fortalecer a escola e potencializar seu papel de formadora de cidadania. 
Mais do que isto, como defendeu Paulo Freire (2015[1968]; 2011[1969]) 
em diversos escritos, precisamos de uma escola que seja tão formadora 
quanto informadora. Se decidirmos por um único caminho, perderemos 
um dos últimos espaços institucionalizados de batalha contra as hege-
monias do capital.
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a prátICa do teleJornalIsMo na ForMação 
de estudantes de CoMunICação da uFrn: 
uM estudo do teleJornal tvu notíCIas

Francisco das Chagas Sales Júnior
Ranniery Fonseca Sousa

A primeira experiência de televisão no Rio Grande do Norte surge 
em 1972 com a transmissão de tele aulas para escolas públicas, que 
depois se tornaria a TV Universitária (Pedroza, 2017). Durante 15 anos, 
o canal foi o único com produção local. Por isso, os primeiros telejor-
nais potiguares foram produzidos pela TVU (Souza & Kneipp, 2017). 
Atualmente, a emissora é a única do estado, transmitida em sinal aberto, 
com programas locais produzidos por estudantes de comunicação social 
da UFRN (Sales Júnior, 2020).

Por isso, o presente estudo buscou analisar a trajetória da TV Uni-
versitária para compreender melhor o papel educativo da emissora nos 
últimos 50 anos, especialmente na formação de estudantes da UFRN. 
Buscamos identificar as práticas sociais presentes no telejornal TVU 
Notícias, produzido por alunos de jornalismo da universidade. Este traba-
lho se apresenta como relevante para entender como a mídia é utilizada 
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para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento sobre a temática.

Para isso, foi realizado um estudo de caso (Yin, 2015) da trajetória 
da TVU do Rio Grande do Norte, compreendendo o período entre 
1972 e 2022. Também foi utilizada a história oral, em entrevistas com 
funcionários que atuaram ou que ainda trabalham na emissora. Foram 
feitas ainda pesquisa bibliográfica (Stumpf, 2010) e análises de sites 
oficiais, redes sociais e arquivos de vídeos.

Resultados e Discussão

Em 1973, entrava no ar pela TV Universitária do Rio Grande do 
Norte o Telejornal 5, apresentado pela jornalista Tânia Mendes e pelo 
radialista Ademir Ribeiro (Comunicação pessoal, Rodivan Barros, diretor 
de imagens da TVU, 28 de junho de 2022). O jornal tinha 15 minutos 
de duração e era exibido de segunda a sexta-feira, por volta das 19h, 
no canal 5 da televisão aberta potiguar.

Ainda segundo Barros (2022), desde o início, os estudantes já 
atuavam na emissora. Na redação, os alunos do curso de Jornalismo 
produziam o telejornal. No entanto, o canal contava ainda com a cola-
boração de estudantes de cursos como engenharia civil, engenharia 
elétrica, odontologia, medicina, farmácia e tantos outros. Também 
havia servidores técnicos da universidade para orientar e cinegrafistas 
para captar as imagens.

Em 1995, a sede da TVU migrou para o atual prédio no Campus 
Universitário e, em 1997, o telejornal diário passou a ser o TVU Notícias, 
com participação maior dos estudantes e com um jornalista profissional 
orientando (TVU, 2022). Como único programa diário na grade atual 



60

meistudies

da TVU-RN, o jornal converteu-se em um espaço de capacitação dos 
alunos do curso de Jornalismo da UFRN e preparação dos futuros pro-
fissionais de comunicação social.

Considerações Parciais

Com este estudo, foi possível observar que nas últimas cinco décadas, 
o jornalismo da TVU-RN desempenhou papel relevante na formação 
de estudantes de Comunicação Social da UFRN. Em maior ou menor 
quantidade, os alunos participam do dia a dia de uma emissora de tele-
visão. Esses estudantes acompanharam as mudanças nas práticas sociais 
do telejornalismo e levaram a experiência adquirida na universidade 
para o mercado de trabalho profissional.
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audIovIsual, doCênCIa e CIberespaço: 
uM novo vernáCulo?

Renato Naves Prado

A chamada para o 50 MEISTUDIES evidencia o desafio de se “rea-
prender a viver” a partir da virtualização induzida pela pandemia que 
começou em 2020 e suas severas restrições de mobilidade. Se é verdade 
que os sistemas educacionais, como todos os sistemas que também o 
podiam, procuraram abrigo nas relações virtualizadas, é preciso reco-
nhecer que a “virtualização” já estava a postos, embora ainda não fosse 
utilizada na escala que se viu.

O trabalho de Mirzoeff (2016) já nos colocava os colossais números 
das conversas audiovisuais no ciberespaço e as implicações na sociabili-
dade, a partir das questões relativas à cultura visual. O ciberespaço, por 
sua vez, pelo menos desde de Pierre Levy (1999), já inspirava múltiplas 
teorias que mudariam as relações educativas.

A partir da pesquisa de doutorado Audiovisual e Docência: base 
teórica e proposta metodológica desenvolvida no Programa de Arte e 
Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (UFG), proponho uma 
reflexão sobre questões relativas ao exercício da docência considerando 
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o ciberespaço como fronteira assimilada de maneira inexorável ao 
ambiente educacional que já nos era familiar e apontando a linguagem 
audiovisual como algo vernacular.

Em 2022, duas ofertas de trabalhos educacionais em especial 
ganharam minha atenção. A primeira da própria UFG para contratação 
temporária de docente de Artes, a segunda para designer de aprendi-
zagem em Artes e Design na rede LinkedIn. Ambas ofertas de vagas 
abordavam de maneira explícita a necessidade de relação da docência 
com o ciberespaço, porém o faziam de maneira distinta.

A vaga de trabalho da UFG era uma posição temporária, com baixa 
remuneração, claramente orientada para docentes em início de carreira. 
Uma das exigências do processo seletivo era o envio de uma videoaula. 
A vaga de trabalho no LinkedIn era em outro espectro salarial, com 
oferta de 200.000 dólares americanos anuais, para que se encarregasse 
“de maneira criativa” de desenhar percursos de aprendizagem, deixando 
bem claro que a figura faria tudo “menos lecionar”, pois isso seria “cui-
dado” pelos aplicativos de aprendizagem, cabendo à figura de direção 
de aprendizagem, criar situações inovadoras que promovessem a apren-
dizagem de maneira diferente dos sistemas educacionais tradicionais.

Independentemente das tendências educacionais que podem ser 
observadas nas ofertas mencionadas, é difícil imaginar o retrocesso 
da necessidade de se ter uma relação íntima com o ciberespaço para 
exercício do trabalho docente, sobretudo quando paramos para pensar 
nas instituições que são responsáveis pela formação docente. Será que 
as licenciaturas e cursos de pedagogia, responsáveis pela formação de 
docentes habilitados para atuar na educação no Brasil, já consideram 
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esses elementos em suas propostas curriculares? Quais habilidades serão 
necessárias à docência daqui em diante?

Assumindo que a última pergunta possa ter diversas respostas, 
acredito que não seja possível excluir a necessidade de se expressar 
através da linguagem audiovisual. Foi através de videoconferências 
que a presencialidade da sala de aula foi majoritariamente substituída 
no período pandêmico. Docentes, discentes e pessoas que residiam com 
docentes e discentes puderam sentir o impacto das conversas audiovisuais 
em seus ambientes domésticos. Como era uma mudança forçada, não 
houve qualquer treino ou preparação especial para que se pensasse sobre 
possíveis adaptações pedagógicas, tudo acontecia à medida em que ia 
acontecendo. Em algumas décadas, oxalá com menos traumas pandê-
micos, poderemos rir das situações audiovisuais educativas próprias de 
2020/21 quando reconhecermos que grande parte dos desconfortos do 
homescholing vinham de certa incapacidade coletiva para se articular na 
linguagem audiovisual. Que, por exemplo, o fato de termos a linguagem 
audiovisual como linguagem e veículo telepresencial dominante não 
significava que deveríamos emular a presencialidade de modo a nos 
causar problemas cervicais pelas grandes jornadas sentadas e problemas 
nos olhos pelo aumento do tempo de tela. Talvez consigamos pensar 
como o sistema educacional estava tão dentro de nós que mesmo diante 
das adversidades, nosso primeiro instinto tenha sido replicar o que já 
conhecíamos e que em nada dependia dos instrumentos e linguagens 
que agora nos eram vitais.

A tese que empreendo visa construir um caminho que auxilie docen-
tes a aprender e a utilizar a linguagem audiovisual em salas de aula. 
Não um caminho único e definitivo, mas uma possibilidade plausível e 
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sistematizada em meio ao oceano de possibilidades em nossos horizon-
tes. Para o 5° MEISTUDIES, no entanto, proponho a reflexão sobre o 
audiovisual como nova fronteira vernacular para exercício da docência, 
tal como é hoje a linguagem escrita, compreendendo que se as relações 
sociais já acontecem em formato audiovisual no ciberespaço em escala 
colossal, as relações educativas não podem se alienar ou mesmo se 
recusar a dialogar com o vernáculo social.
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sIMulando Cenas de IndIsCIplIna esColar: 
uM start para dIsCussão entre proFessores e 

gestores sobre enFrentaMento adequado

Ana Beatriz dos Santos Chítero
Jaqueline Costa Castilho Moreira

A indisciplina escolar e as dificuldades existentes para seu enfren-
tamento em unidades de ensino básico são o problema desse estudo 
e também, o eixo condutor para a estruturação teórica de um recurso 
educacional voltado a docentes e gestores escolares. Nessa perspectiva, 
o objetivo deste trabalho foi investigar a problemática e selecionar um 
jogo on-line de simulação do cotidiano, que permita a interação de 
professores e gestores auxiliando-os na discussão de formas de con-
duta mais adequadas às especificidades de suas unidades. Para tanto, 
foi desenvolvida uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, 
com procedimento metodológico realizado em duas etapas. A primeira 
foi composta de revisão de literatura para apropriação do tema e a 
segunda destinada a elucidar como estruturar esse recurso educacional o 
público mencionado, a partir de mídias e tecnologias de acesso gratuito. 
Os resultados originados da literatura mostram que analogamente às 
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mudanças de valores incutidas nos ambientes educacionais, também no 
processo de escolarização tem ocorrido uma ressignificação de atitudes 
e comportamentos. No passado, atos indisciplinares dos estudantes eram 
punidos com castigo corporal, o que é incompreensível em tempos 
atuais; embora na contemporaneidade as punições e castigos venham 
ganhando novas formas e maior sutileza de controle. Entretanto, por 
outro lado, comportamentos indisciplinares e violentos dos alunos para 
com seus professores e com a própria escola, que no passado eram 
inconcebíveis; na atualidade ganham visibilidade no Youtube, o que 
pode ser comprovado com uma busca simples no Google, utilizando o 
termo “agressão de aluno”. Também a revisão apontou consenso entre 
teóricos, de que a indisciplina é uma evidência de que algo não vai bem 
no ambiente escolar e de que há necessidade de aprofundamento de todos 
os envolvidos, no entendimento desse indicador. Ao invés de abordar a 
indisciplina como um fenômeno multidimensional envolvendo família, 
postura docente e da unidade escolar, meio social, formação inadequada e 
políticas públicas efetivas; concebê-la como problema pontual, resultado 
do distanciamento entre as realidades de professor e alunos, gera apenas 
soluções paliativas. Um bom enfrentamento a indisciplina escolar inicia 
com uma base consistente na formação pedagógica dos professores, 
instrumentalizando-os com recursos para tratar conflitos, desenvolver 
suas próprias habilidades relacionais e formas de lidar com a imprevi-
sibilidade; além do necessário apoio emocional e/ou psicológico, que 
deveria estar disponível nas unidades escolares não somente para os 
alunos, mas também em momentos de reunião pedagógica docente. Já a 
estruturação do recurso educacional para docentes e gestores baseou-se 
na ideia de adaptar um jogo de simulação do cotidiano já existente no 
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mercado, inferindo que estes proporcionam a quem joga: experiências 
envolventes, instigantes e criativas. Pensando na simulação de vida 
real foi cogitada uma adaptação do jogo The Sims 4 para a finalidade 
deste estudo, trajeto iniciado com a consulta sobre seu licenciamento. 
As plataformas que disponibilizam o jogo The Sims 4 mencionam licen-
ças flexíveis e recomendações para que o usuário dissemine o uso dos 
materiais licenciados. Todavia, a realização de prints de tela ou mesmo 
videocasts simulando cenas de indisciplina, poderia esbarrar na legisla-
ção de direitos autorais, cabendo busca de esclarecimentos. No Brasil, a 
norma que regulamenta esses direitos é a lei nº 9.610/1998, em especial 
o artigo 89, que coloca em pauta o direito conexo ou análogo, ou seja, 
quando um profissional através de seu trabalho, mão de obra criativa 
ou técnica agrega valor à obra original. Se antes o direito conexo era 
aplicado para artistas, intérpretes e no ramo musical, esse direito passa 
aos games, streamers e outras formas de produtos artísticos, culturais 
e de entretenimento que circulam na internet. Exemplificando o novo 
entendimento, os produtos autorais criados a partir do jogo original, e 
seus desenvolvedores são favorecidos, por representar outras formas de 
divulgação do jogo. Na atualidade, tem havido um movimento necessá-
rio de elucidação dos direitos autorais diante do ambiente tecnológico, 
pela necessidade de adequação e atualização da legislação a esse novo 
mundo, no qual a informação é compartilhada facilmente. A expectativa 
com a estruturação do recurso educacional para professores e gestores a 
partir de cenas do The Sims 4 é de que o tema seja tratado abertamente 
e que esse compartilhamento aprimore as relações sociais nas escolas.
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transMedIa eduCatIva: 
Construyendo experIenCIas de aprendIzaJe en 

el nIvel MedIo - argentIna 

María Celeste Marrocco

El ecosistema mediático que rodea a los estudiantes actuales ha 
desarrollado en ellos una conciencia fundamentalmente diferente a 
las generaciones precedentes, el uso de las redes sociales, la lectura y 
escritura en los celulares, la búsqueda de información on line, estimula 
diferentes neuronas  y zonas corticales que el uso de los elementos de 
escolarizaciones previas: el libro, la tiza y el cuaderno. Esta nueva matriz 
cultural les permite hacer y estar en varios momentos y lugares al mismo 
tiempo, a la vez que transforma su atención y formas de vincularse 
con los contenidos y aprendizajes propuestos. Su propia identidad se 
construye entre las manifestaciones físicas y virtuales.

En su formación no se puede perder de vista que existen enormes 
cantidades de información a su disposición, creciendo los espacios 
informales de aprendizaje, y con ello, disminuyendo la relevancia 
de los espacios formales y los formatos tradicionales de enseñanza. 
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Se construyen y desarrollan comunidades de aprendizaje donde se 
construyen nuevas estrategias de aprendizaje autónomo.

Como docentes no podemos escapar a esta realidad, y mucho menos en 
un contexto post-pandémico, donde los entornos virtuales transformaron 
los propios vínculos entre docentes, estudiantes y sociedad, poniendo en 
tención las estrategias y metodologías previas a la pandemia. Si antes 
de esta experiencia se estaban viviendo transformaciones paulatinas, la 
situación de aislamiento obligó a cuestionar cómo lograr experiencias 
de aprendizaje significativo y duradero en estudiantes sumergidos en 
espacios híbridos de aprendizaje, donde la virtualidad es cada vez más 
el espacio ideal para desarrollar experiencias y aprendizajes en variedad 
de campos temáticos.

Surge en este contexto como opción pedagógica la educación 
transmedial que brinda espacio para la innovación mientras respeta la 
diversidad de personas que se mueven en las instituciones. La educación 
transmedia es una praxis por medio de la cual se planifica e implementan 
experiencias educativas donde los aprendizajes y contenidos curricula-
res son planteados como un universo narrativo expandido a través de 
diversos medios y lenguajes y enriquecido con el contenido generado 
por estudiantes y docentes. En este sentido, la posibilidad que brinda la 
educación transmedia para contrarrestar la automatización de la recep-
ción vuelve a la escuela un lugar estratégico en el actual ecosistema 
mediático invitando al diálogo, a la participación y a la co-construcción.

Entender a la docencia con esta mirada puesta en el estudiante y en 
la facilitación de su proceso de aprendizaje, parte del reconocimiento 
que no hay una receta que se pueda aplicar en todos los contextos y 
con todos los estudiantes, ya que cada estudiante es único. Pero sí se 
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puede planificar (diseñar) diferentes posibilidades para responder a las 
necesidades que identifiquemos en ellos, permitiéndoles compartir sus 
ideas y construir aprendizajes significativos para sí mismo y los demás.

El presente artículo desarrolla una propuesta didáctica transme-
dial, que apunta a generar proyectos de aprendizaje transversal, donde 
el docente tome el rol de guía y acompañamiento, posicionándose 
como curador de contenidos, diseñador de experiencias motivadoras 
de aprendizaje y facilitador del acto educativo.  En esta propuesta de 
trabajo la cultura maker se constituye en una opción que permite desa-
fíar las capacidades de los jóvenes en la construcción colaborativa de 
narrativas digitales con expansiones transmediales o multimediales, 
que les permitan construir sus propios recorridos de aprendizaje según 
su diversidad, intereses y capacidades.
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MIdIaeduCação ContravIsual: o audIovIsual 
CoMo Modo de ver/reexIstIr/CoproduzIr no 

CoMbate à desInForMação eM rede

Ludmilla Duarte

Trabalho fruto de uma tese de doutorado em andamento, estuda a 
cultura visual da desinformação em rede no contexto da pandemia de 
covid-19 no Brasil. Conta como corpus de estudo doze coproduções 
audiovisuais focadas no combate à desinformação, coproduzidos por 
estudantes de pedagogia da UniRio. Com temáticas plurais sugeridas e 
nascidas dos anseios e das vivências dos próprios estudantes em rede, 
desde de questões de gênero, como as ambientais, educação e de saúde 
pública. Por entender o fenômeno da desinformação para além das fake 
news, sobretudo de forma sistemática de negação do outro - ao enqua-
drar o negacionismo, os discursos de ódio e as teorias da conspiração.

A proposta audiovisual vem da percepção de que é possível cons-
tatar a lógica atual centrada no visual (Rose, 2016) por meio de telas 
(Mirzoeff, 1999), em que o excesso de informação e desinforma-
ção durante a pandemia aconteceu, sobretudo, nas mídias sociais 
(Soares et al., 2020), ao passo em que, os meios constituem espaços 
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de produção e consumo cultural, também são intensas redes de poder 
(Martín- Barbero,2002). Num contexto em que “as tecnologias digitais 
colaboram para a invenção de novas contracondutas que rompem com 
a hegemonia das narrativas dominantes” (Abreu, 2020), isto nos leva 
ao desenho de um momento em que as visualidades digitais em rede 
aprofundam as capacidades de produção, representação e sobretudo de 
percepções de mundo, dando mais poder às dominantes, assim como 
abrem caminhos em rede para aquelas invisibilizadas historicamente. 
Deste modo, é imprescindível refletir acerca das dimensões visuais 
dominantes nos processos de desinformação na pandemia e, conse-
quentemente, pensar nas contravisualidades. Para Mirzoeff, essa poten-
cialidade de ver e representar o mundo por resistência, ou apesar dos 
domínios da visualidade vigentes, é o contravisual, pois “O ‘realismo’ 
da contravisualidade é o meio pelo qual alguém tenta dar sentido à 
irrealidade criada pela autoridade da visualidade, ao mesmo tempo em 
que propõe uma alternativa real” (Mirzoeff, 2011, p. 485). Considera, 
ainda, que a cultura visual não consiste nas imagens em si, mas na ten-
dência moderna de visualizar a existência, ou para além, da resistência 
contravisual. Como na linguagem popular dos movimentos sociais em 
rede: de resistir e existir, de reexistir!

Na atualidade, termos como midiatização ou midiaeducação têm se 
popularizado, mas quando nos referimos a esses termos, de que mídia 
estamos falando? Para Martín-Barbero as concepções críticas sobre 
mídia são fundamentais para ampliar nossas lentes epistemológicas e 
descolonizá-las (Martín-Barbero, 1997). Ou seja, percebe uma aproxi-
mação com os processos culturais, mas também histórico-sociais  que 
envolvem os fenômenos em rede. Dessa maneira, mais que investigar as 



74

meistudies

visualidades em si, investigamos os modos de ver. Mais que investigar 
os meios em si, investigamos as mediações. E, ainda, pretendemos mais 
do que refletir sobre a educação para mídias, refletir nas visões críticas 
ante as mediações que se estabelecem em rede.

Acreditamos que práticas pedagógicas contra- hegemônicas como 
as pensadas por bell hooks (2013) como transgressões na educação, por 
Grada Kilomba (2016), Sueli Carneiro (2005) e Boaventura de Sousa 
Santos (2021) como descolonização do conhecimento, constituem 
pedagogias contravisuais com cocriação do conhecimento, com espa-
ços de fala e de escuta ativa em que os sujeitos possam se identificar e 
criar afinidades pois sentem que pertencem aos espaços escolares assim 
como pertencem à sua cultura, à sua comunidade e à sua família e às 
redes. Nesse caminho, a contravisulidade em sala de aula se mostra 
potente no combate à desinformação, que é um fenômeno coletivo e 
deve ser combativo dessa maneira, no exercício diário de entender o 
seu território e o do outro, e os alinhamentos coletivos de tantos outros 
territórios, misturando, adaptando, ressignificando elementos. Como 
vemos nas coproduções audiovisuais dos estudantes nas campanhas 
contra desinformações que se levantam para falar de suas realidades, 
desde sobre universidade pública; sobre a memória social de Paulo 
Freire; avaliação escolar; educação sexual; vacinação infantil, até 
feminismo e gordofobia.

Acreditamos que a cocriação  tem muito a nos ensinar sobre demo-
cracia, para perceber que cada sujeito possui suas próprias referências 
de mundo, que podem somar às configurações já existentes numa dada 
situação ou realidade, constituindo verdadeiras coproduções nas quais 
cada elemento carrega sentidos, arcabouços culturais individuais, 
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coletivos e movem imaginários. Talvez seja dessa forma que a mediação 
nas mídias sociais possam agregar às mediações na democratização da 
educação contemporânea.
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la deMoCratIzaCIón del dIsCurso aCadéMICo 
y las CoMunIdades del ConoCIMIento. 

evoluCIón CrossMedIa del dIsCurso de 
pHd adrIana aMado

Elizabeth Denise Cangelosi

Estamos frente a un cambio de actitud por parte de la nueva genera-
ción de consumidores mediáticos: las comunidades del conocimiento. 
La accesibilidad y la transferencia de conocimiento científico se revela 
insuficiente. Por ello el presente artículo indaga la democratización 
del discurso académico a través del análisis de la trayectoria de la 
PhD Adriana Amado Suarez, en sus diversos medios sociales La docente 
es Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO investigadora y especia-
lista en divulgación científica sobre comunicación política y acceso a 
la información. La diversidad de su propuesta mediática, presupone la 
evolución crossmedia de sus contenidos, hacia una perspectiva trans-
media. Sin embargo, su estilo de divulgación evidencia la necesidad 
de un abordaje articulado, que contemple aspectos transmediáticos 
como así también estructuras de análisis  desde un enfoque estilístico 
y semiótico del discurso académico.
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Denis Renó, periodista, documentalista y doctor en Comunicación, 
advierte sobre la importancia de repensar las formas de difundir el cono-
cimiento ante un cambio de actitud además de la interacción proactiva 
de los usuarios y afirma que “Si no hay interacción, los medios los 
procesos tenderán a resultados limitados a unos pocos usuarios intere-
sados en procesos monólogos, donde uno tiene el poder de hablar y los 
demás sólo son libres de recibir el mensaje”. y añade que la vertiginosa 
producción y evolución de los contenidos nos permite marcar una etapa 
más allá de la NT en la “ecología transmedia”.

Es innegable el impacto digital y la incidencia de internet en los 
hábitos de las personas. Así Rosental Alves afirmó en su conferencia 
inaugural del XIII Congreso de Periodismo Digital de Huesca (2012): 
“La humanidad tiene cambios poco tan radicales como el paso de la era 
industrial a la era de la información”. El cambio es profundo, antropo-
lógico y afecta a lectores y lectoras (Suso de Toro citado en Martínez 
Gutiérrez, 2012, p. 27).

En este sentido, Jenkins (2008) destaca tres formas de cambio que 
identifica como convergencia: la convergencia mediática, la cultura 
participativa y la inteligencia colectiva. El autor sostiene que la inteli-
gencia colectiva puede ser vista como una fuente alternativa de poder 
mediático. Para que la creación colectiva de significados sea estudiada, 
analizada y aprendida al mismo tiempo que sucede. La convergencia 
cambió la relación entre las tecnologías existentes, abaratando el costo 
de producción y distribución al mismo tiempo que ampliaba estos 
canales. Como resultado, se forman comunidades de conocimiento en 
torno a intereses intelectuales mutuos. Sus miembros trabajan juntos 
para forjar nuevos conocimientos. El autor agrega que En el transcurso 
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de las últimas cuatro décadas, teóricos y académicos reexaminan cons-
tantemente las teorías de la comunicación colectiva. También advierte 
que el mayor desafío para investigadores y profesionales es pensar en 
transmedia y abandonar el enfoque mono-media.

Martínez Gutiérrez (2012) señala que numerosos estudios aseguran 
que la clave está en las redes, y que estamos ante una época dorada en 
cuanto a posibilidades de conexión e intercambio de conocimientos, 
información y socialización. Estos estudios coinciden con Jenkins (2008) 
en el enfoque actual que destaca la importancia de analizar lo que las 
personas tienen con los medios y con el conocimiento dentro del para-
digma conversacional.

Este artículo tiene como objetivo observar la evolución mediática 
del pensamiento discursivo académico en relación a los medios y su 
expansión determinada por los prosumidores y la conformación de 
comunidades de conocimiento. Para él, se realizó un análisis de un 
estudio de caso único para indagar en la evolución del discurso aca-
démico del doctorado. Adriana Amado en las narrativas transmedia. 
El foco describe los medios sociales en los que expandió su discurso 
con el objetivo de analizar los criterios crossmedia y los orígenes de su 
sector mediático para dar cuenta de su evolución en el NT. y por último, 
Con el propósito de afirmar o refutar si el discurso mediado conserva 
el carácter de discurso académico, se realizó un breve análisis desde 
un enfoque estilístico propuesto por Fernández (2021) que permite una 
revisión comparativa de las funciones retóricas del discurso, formas 
léxicas (Ferrero, 2005) y artefactos semióticos observables (Parodi, 
2010) del discurso académico mediado que demuestran el potencial de 
la educación en el entorno mediático.
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ruídos no audIovIsual IMersIvo de não-FICção: 
análIse de InterFerênCIas preJudICIaIs à 
transMIssão de Mensagens eM 360 graus 

Carolina Gois Falandes

Pode-se dizer que os aparatos tecnológicos têm despertado trans-
formações intensas nos valores e condutas sociais, moldando compor-
tamentos e instigando novas expectativas e preferências do público 
em relação ao consumo de produtos midiáticos. Como consequência 
desse processo, o campo de estudo comunicacional configura-se,  cada 
vez mais, por sua natureza fluida, difusa e movediça, sendo formado 
por matérias-primas em constante renovação. Dentro desse quadro de 
pesquisa provocador, encontram-se investigações que versam sobre 
as produções audiovisuais em 360 graus. Desenvolvidas a reboque da 
propagação de tecnologias digitais de criação, divulgação e recepção 
de imagens – estáticas e em movimento –, essas obras são reconhecidas 
por oferecerem aos interatores cenas registradas em diferentes ângulos, 
possibilitando, portanto, distintos caminhos de leitura.

Nesse sentido, ao mirar para o estágio das produções em 360 graus 
de não-ficção em comparação com o de outras formas expressivas 
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imagéticas, compreende-se que problemas – de ordem estrutural, cultural, 
entre outros –, têm prejudicado a consolidação de uma linguagem para 
o audiovisual imersivo. Assim, o presente artigo, à luz de pressupostos 
da Teoria da Informação fixados por Décio Pignatari (1981, 2004), 
dedica-se a apresentar ruídos relacionados às narrativas audiovisuais 
em 360 graus não-ficcionais, ilustrando-os a partir de comentários fei-
tos por usuários em vídeos esféricos divulgados no YouTube. Para tal, 
preliminarmente, o trabalho se alicerça em revisão bibliográfica pautada 
em diversificadas correntes teóricas da Comunicação, representadas por 
autores como Marshall McLuhan (1964, 1977), Pierre Lévy (1998) e 
Manuel Castells (2002).

Fundamentando-se no repertório adquirido com pesquisas sobre 
imagens em 360 graus, foi possível identificar cinco ruídos, isto é, 
cinco fontes de erros que parecem estar comprometendo a eficácia da 
transmissão das mensagens audiovisuais esféricas: Olhar; Acesso à 
tecnologia; Ecologia imagética contemporânea; Investimento da mídia; 
e Codificação.

Sobre a questão do olhar, é válido destacar que as pessoas são 
acostumadas, tradicionalmente, com o consumo de peças imagéticas 
bidimensionais, enquanto as produções em 360 graus, responsáveis por 
transpassar a ideia de perspectiva, ainda são estranhas à visão e sofrem 
com a rejeição de parte considerável do público. Em termos de acesso 
tecnológico, verifica-se, principalmente no caso das audiências brasileiras, 
dificuldades de usuários para acessar vídeos esféricos, desencadeadas 
por problemas como a instabilidade de conexão com a Internet e a falta 
de óculos de realidade virtual, dispositivo que não faz parte dos lares da 
maioria das pessoas. Já o ruído da atual ecologia imagética corresponde 
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à preferência dos consumidores pela produção e recepção de peças 
midiáticas curtas, que não exigem tanto tempo para serem apreciadas, 
logo, parecem ir na contramão da proposta imersiva das narrativas em 
360 graus, caracterizada por instigar a navegação dos usuários. A res-
peito do fator investimento da mídia, deve-se ressaltar que os meios 
de comunicação, sobretudo os veículos jornalísticos, foram essenciais 
para o desenvolvimento da tecnologia 360 graus, com a realização e 
divulgação de diversas experimentações narrativas, porém, percebe-se 
que nos últimos anos houve uma estagnação dessas produções. Por 
fim, as discussões acerca da codificação buscam apontar que, muitas 
vezes, os vídeos esféricos denotam problemas de linguagem, indicando 
certa falta de domínio dos emissores em relação às propriedades que 
compõem a tecnologia 360 graus.

A partir dos resultados apresentados neste estudo exploratório dese-
ja-se contribuir com debates sobre conteúdos audiovisuais em 360 graus 
de não-ficção, modalidade emergente que carece de olhares científicos 
acerca da eficácia e precisão de sua linguagem. Ainda, espera-se que o 
panorama de problemas fornecido possa suscitar novas reflexões cien-
tíficas dedicadas a apresentar outras fontes de erros, além de possíveis 
direções para solucioná-los. Também, este trabalho, ao incorporar 
perspectivas teóricas da comunicação de diferentes contextos históricos, 
procura demonstrar que o período de uma publicação científica não 
obrigatoriamente invalida o seu potencial para ser acionada no caso de 
objetos contemporâneos.

Como recomendações, sugere-se que pesquisas futuras referentes 
às narrativas em 360 graus apostem na realização de experimentações 
narrativas, apoiando-se, por exemplo, em  percursos metodológicos 
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baseados no design, de modo a colaborar para a consolidação da lin-
guagem 360 graus.
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MeMórIas dIgItalIzadas: o 
FotoJornalIsMo de edson baFFI

Santiago Naliato Garcia

Nosso tema vai mostrar as reminiscências que estimularam nosso 
ato de rememoração do trabalho de fotojornalistas brasileiros. Mais: traz 
uma parte visual que constituiu uma iniciativa de formação de um acervo 
fotográfico de três fotógrafos do Noroeste do Estado de São Paulo: Jaime 
Colagiovanni, Edson Baffi e Toninho Cury. Nesse trabalho, apresenta-
remos o segundo deles, Edson, e o seu material identificado e inicial-
mente mensurado. O que instigou nossa pesquisa foi o pouco acesso 
e conhecimento das imagens do profissional, cujas histórias gravadas 
em luz são mostradas por meio de seu filho e de ações esporádicas na 
mídia local, sempre em ocasiões de rememorações.

Instigado para a questão da necessária preservação dessas imagens 
– das imagens de fotógrafos da região citada – buscamos inicialmente 
por entrevistas informais informações que nos ajudaram a mensurar o 
universo local de fotógrafos que passaram pela cidade de São José do 
Rio Preto-SP, distante do circuito da fotojornalismo das grandes capitais, 
ou dos âmbitos nacional e internacional. O contexto era localizar os 
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principais nomes e buscar uma mensuração de suas imagens compondo 
breve acervo.

Nosso método, portanto, começou com pesquisa quantitativa e qua-
litativa, pesquisa de campo e pesquisa acervológica nos espaços muni-
cipais de recuperação: jornais e acervos públicos e privados. Ao mesmo 
tempo, buscamos em quatro autores elementos teóricos sobre memória 
que nos aproximaram da historiografia e da necessidade da preservação 
e constante rememoração de tais materiais que a comunicação social 
bem provê ao longo dos anos, com trabalhos profissionais, mas também 
com ações fotográficas individuais de relevante produção, todos temas 
que recortamos até nossos três objetos inicialmente apresentados.

Dessa forma, apresentaremos as questões metodológicas ao longo 
do trabalho completo com detalhamento dos resultados iniciais que 
vão de mais de 100 nomes recorrentes até o recorte do objeto para os 
profissionais selecionados. Há diversos encontros entre tantos profissio-
nais que a recorrência foi um critério para a seleção dos profissionais a 
serem investigados em profundidade. Para resgatar esses nomes e seus 
trabalhos, escolhemos abordar a Memória e História na constituição de 
um acervo fotográfico após constatar diversas justificativas para o ato 
de preservação e escrita da história – que se estende para o documento 
fotográfico.

Da bibliografia estudada, em Referências, é com Paul Ricoeur (2007) 
que trabalhamos tais elementos neste estudo. Ele faz um retorno ao 
estudo do fenômeno da memória a partir de Platão e Aristóteles, abor-
dando a questão da memória individual e coletiva, antes de iniciar seu 
estudo nas fases documental, de explicação/compreensão, representação 
a operação historiográfica. Também aborda os abusos da memória e 
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sua taxionomia e a hermenêutica do saber histórico (crítica e ontoló-
gica). Detalhamos no trabalho completo as questões: Da Memória e da 
Reminiscência; História e Epistemologia; A Condição Histórica, e o 
Epílogo: O Perdão Difícil, delineando a fenomenologia da memória a 
apresentando sua noção de abusos da memória, expandindo a discussão 
para a memória pessoal e coletiva, memórias estas amplamente docu-
mentadas pelo trabalho fotográfico de Edson Baffi ao longo de toda a 
sua vida dedicada ao fotojornalismo. Também utilizamos no trabalho 
completo Le Goff (2006), De Certeau (2011) e Veyne (1992), com suas 
contribuições pertinentes ao tema.

As questões práticas e teóricas que dispararam nosso interesse 
pelo tema e que foram acima apresentadas nos traz aquela personagem 
observadora: o fotojornalista ou fotodocumentarista. Seus instrumentos 
são essencialmente os mesmos: a câmera e a luz. E foi a partir dessa 
prática realizada no mundo todo, surgida como paixão ou mesmo como 
progressão profissional, que pudemos chegar ao trabalho de Edson Baffi. 
Em entrevista, no dia 14 de outubro de 2020, documentamos informações 
sobre ele, falecido em 23 de fevereiro de 2011, com entrevista feita com 
seu filho Guilherme Baffi, também fotojornalista.

Faremos um breve traço da origem profissional, buscando identificar 
em qual momento a câmera e o filme apareceram na história dele, de 
forma genérica e, posteriormente, como ela se tornou uma atividade 
corriqueira. Mais: se isso acabou se transformando em atividade profis-
sional como decorrência do contato ou se ela já surgiu profissionalmente, 
como forma de trabalho e profissionalização. E para entender um pouco 
desse período constitutivo, indagamos sobre o tipo de equipamento que 
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foi responsável por esse início e se, depois de algum tempo, algum equi-
pamento foi-se tornando um preferido e a razão por essa preferência.
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o trabalHo de HenrI CartIer-bresson vIsto 
sob o olHar das teorIas CoMunICaCIonaIs

Lilian Lindquist Bordim
Denis Renó

Em pleno desenvolvimento do século XXI, vivemos em uma 
sociedade construída e recortada por diferentes fatores transitórios e 
impactantes no desenrolar da história da humanidade.  Esse mundo 
contemporâneo e interconectado, no qual muros caem ao mesmo tempo 
em que fronteiras são levantadas ou até mesmo permanecem invisíveis 
mediando as relações sociais exige da humanidade uma habilidade de 
acompanhar e buscar compreensão de modo ativo. O mundo material 
também é construído por uma rede imaterial, atendendo objetividades 
e provocando subjetividades. E diante desses atuais desafios estabele-
cidos em um mundo cada vez mais interconectado pela cultura digital 
no qual a acessibilidade e a produção de conhecimento acontecem em 
ritmo constante, faz-se necessária a reflexão sobre a importância dos 
processos comunicacionais e suas teorias que envolvem a humanidade. 
Essa produção incessante de imagens que são veiculadas e atraves-
sam a experiência humana, mediando informações e compreensões, 
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nos provoca a pensar sobre a produção fotográfica e suas influências. 
Henri Cartier-Bresson foi um importante fotógrafo do século XX e 
teve reconhecimento mundial por suas produções imagéticas, e mesmo 
assim viveu um constante conflito para se autodefinir como fotojorna-
lista atendendo a uma empresa ou um fotógrafo surrealista participante 
do campo artístico. O que motiva o desenvolvimento desse estudo é 
a elucidação do desenvolvimento do trabalho do fotógrafo visto sob a 
perspectivas das teorias comunicacionais com o objetivo de compreen-
der as influências do contexto histórico e correntes de pensamento em 
sua biografia, refletindo sobre a fotografia enquanto produto cultural e 
comuncacional. A partir da contextualização histórica sobre as teorias 
de comunicação da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, Estudos 
Culturais e a corrente de pensamento estruturalista será observado 
como a experiência enquanto artista influenciou na produção fotográ-
fica jornalística, revelando fatos e subjetividades no desenvolvimento 
das narrativas imagéticas. Assim, o objetivo é investigar e refletir, por 
meio de uma revisão bibliográfica, sobre a contextualização das teorias 
comunicacionais em relação à produção fotográfica, tratando-se de uma 
pesquisa teórica e bibliográfica sobre a vida e a obra do fotojornalista 
Henri Cartier-Bresson, visando a articulação dos modelos teóricos 
comunicacionais com o projeto de pesquisa.

Ao longo do tempo, muitos modelos teóricos foram estudados, pes-
quisados e construídos buscando a compreensão desse fenômeno que 
permeia a humanidade ao longo do tempo. Assim, inserimos a produ-
ção de imagens como elemento participante e constituinte do processo 
comunicacional. A constante e intensa produção imagética, assim como 
a comunicação através das imagens, permeiam a sociedade humana 
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desde os primeiros registros encontrados na Pré-História. Enquanto 
produtor de imagens que traçam narrativas e comunicam mensagens, 
o estudo tem como objetivo analisar a vida e obra do fotógrafo Henri 
Cartier-Bresson articulando a alguns dos modelos teóricos comunica-
cionais como a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, Estudos Culturais 
e a corrente de pensamento estruturalista, buscando identificar fatores 
que influenciaram na decisão do fotógrafo se intitular fotojornalista e 
abandonar o título de fotógrafo surrealista.
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gaMIFICação FotográFICa: 
a lógICa das IMagens-Fluxo

Matheus Tagé Verissimo Ribeiro

A pandemia da Covid-19 evidenciou ao mundo uma perspectiva 
irreversível: a necessidade fundamental de consumir informações por 
meio de estruturas presentificadas na cristalização imagética em meio à 
fluidez dos meios digitais. Neste processo, a alta demanda por imagens 
propõe a ótica de que tudo está no campo da representação. As cenas em 
hospitais, ruas vazias, a desinfecção de transportes públicos, cemitérios 
lotados, e tantos outros momentos dramáticos destes últimos dois anos, 
foram contados a partir da imagem técnica. De certa forma, parece 
existir, evidentemente, um flerte com a ficção. A experiência estética 
do Cinema se mostra, hoje, como um repertório simbólico palpável, e 
essencial, na produção fotojornalística do imaginário visual da pandemia, 
e de tantas outras notícias do mundo. Com o passar deste período, esta 
experiência intensificada por narrativas imagéticas nos condicionou 
a consumir cada vez mais todos os fatos por meio de representações 
visuais. Assim, a imagem assume, definitivamente, o protagonismo no 
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ecossistema midiático; uma vez que desenvolve um papel fundamental 
ao remontar as cenas e os fatos do mundo, para que o próprio mundo 
possa se ver. Algo que foi essencial para que a informação chegasse às 
pessoas, em meio ao isolamento social. A questão que se pontua neste 
trabalho, é a problemática aceleração das imagens-fluxo. Lógica pensada 
como uma consequência natural deste período. Esta proposta é contex-
tualizada a partir da observação crítica de imagens e sua prerrogativa 
de velocidade a partir de mecanismos estruturados por meio da Nova 
Ecologia dos Meios, conceito problematizado por Denis Renó (2018). 
Neste processo transformador, é possível entender a imagem como uma 
janela; ao que Byung-Chul Han (2005) aponta como um paradoxo, uma 
vez que ao mesmo tempo em que a janela nos mostra algo, ela também 
nos afasta – nos protege do exterior. Apoiados a esta intrincada relação, 
é fundamental articular os efeitos de presença e sentido (Gumbrecht, 
2010) que as imagens passam a construir; uma convergência entre 
estética e poética das narrativas visuais. Com a aceleração do fluxo de 
consumo, a imagem alcança uma linha tênue entre realidade e ficção, e 
nesta ótica limítrofe, é fundamental entendermos a precessão rizomática 
da construção de dimensões imagéticas e a proliferação de realidades 
no contemporâneo. A dinâmica das imagens-fluxo é uma questão a ser 
desenvolvida neste trabalho, tendo como base o conceito de pós-foto-
grafia, proposto por Joan Fontcuberta (2010). A proposta visa discutir o 
conceito de gamificação fotográfica; um processo que se articula quando 
tanto o produtor da imagem, quanto o espectador, assumem um papel 
de agenciamento proporcional sobre a imagem e suas ramificações 
de representação; trazendo novos sentidos e impactos com relação 
ao significado destas fotografias, esvaziadas de sua partitura original. 
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Este processo de aceleração e remixagem das imagens no contempo-
râneo é possível devido à dinâmica de descentralização dos meios de 
comunicação; uma característica intrínseca à materialidade da internet, 
conforme aponta Manuel Castells (2001). Neste sentido, esta pesquisa 
vislumbra apontar as fragmentações estabelecidas acerca da construção 
do imaginário de mundo por meio das imagens-fluxo, e entender de que 
forma esta perspectiva fragmentada impacta nas relações socioculturais 
que organizam a sociedade da informação.
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síMbolos e eFeItos de uM MovIMento de 
Contestação: a MúsICa no doCuMentárIo 

MIlItante dos anos 1960 e 1970

Luma Perobeli

Para Brenez (2006), a história do cinema é majoritariamente a 
história da indústria. A autora reflete sobre a importância de sair dessa 
lógica cultural dominante para que se possa olhar para as obras e seus 
autores, suas escolhas formais e plásticas, para as expressões simbólicas 
que marcam tempo, espaço, gente e governos. E que marcam também 
cada singular experiência estética do sujeito que interpreta as formas 
de um filme e é afetado por ele.

Na efervescência política de guerras e movimentos operários e 
estudantis dos anos 1960, na França, a novidade do cinema direto con-
tribui para o surgimento de “práticas cinematográficas politicamente 
engajadas” (Roudé, 2017, p. 342). Cinema militante, de protesto, de 
contestação ou de combate. Qualquer que seja o nome, carrega a carac-
terística – ou o desejo – do caráter de intervenção social, o argumento 
de uma visão crítica de mundo (Brenez, 2006). No Brasil e outros países 
da America Latina, os anos de 1960 e 1970 sobreviveram aos duros 
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governos militares, presenciando protestos, resistências e movimentos 
contestatórios na música, cinema, teatro, pintura e outras artes.

Neste contexto, este trabalho objetiva analisar de que forma a 
música de abertura do filme “Classe de Lutte” e a de encerramento de 
“Você também pode dar um presunto legal” contribuem para os efei-
tos que as obras desejam suscitar no espectador. Partimos da proposta 
metodológica de Gomes (2004) sobre análise poética para refletir sobre 
como os códigos sonoros são mobilizados junto dos visuais e narrativos 
para potencializarem sentimentos de contestação e consciência social 
característicos do cinema militante.

Documentário criado pelo grupo Medvedkine de Besançon, na 
França, “Classe de Lutte” (1969) evidencia a dupla opressão feminina 
vivida no século passado: a de ser mulher no mundo machista e patriar-
cal, e a de ser mulher militante na onda dos protestos dos anos 1960. 
Em “Você também pode dar um presunto legal” (Brasil, 1970/2006), o 
diretor Sérgio Muniz propõe a reflexão sobre a atuação do Esquadrão 
da Morte e do chefe do Departamento de Ordem Política e Social de 
São Paulo, o Dops, durante a ditadura militar no Brasil.

A escolha destas obras se deu por pertecerem ao mesmo período 
histórico, aos anos que presenciaram a efervescência de movimentos 
operários e estudantis no mundo e a eclosão de ditaduras militares na 
América Latina; e também por terem em comum a abordagem de sujeitos 
que lutam pela sobrevivência em seus mundos: uma mulher silenciada 
na sociedade e inserida no movimento operário; e uma classe oprimida 
por (e por questionar) um governo de exceções.

“La Era Esta Pariendo un Corazón” (1968), de Silvio Rodríguez , 
e “Apesar de você” (1978), de Chico Buarque, não de forma isolada, 
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dão o tom interventor e militante que suas obras merecem. Conside-
rando o contexto em que estão inseridas, podem convocar o sujeito que 
assiste a se deslocar do lugar da passividade para o lugar da reflexão 
e da atitude, bem como lutaram seus protagonistas por justiça e ética 
em seus mundos.

Bem como também afirma Comolli (2008) sobre a condição especta-
dora ideal: aquela em que o sujeito que observa é reposicionado do lugar 
de receptor para o lugar da indeterminação, quando quem acompanha a 
obra “é solicitado a se transformar no decorrer da sessão, passando de 
um lugar de conforto a um lugar de perigo, evoluindo de uma espera 
passiva inicial para um engajamento mais ativo” (Comolli, 2008, p. 142).

Sempre reconhecendo as grandes diferenças entre as realidades que 
representam, podemos fazer aproximações entre as duas obras. Ambas 
trazem em si um registro da história, um quê de denúncia sobre as con-
dições de vida e modos de se relacionar nas sociedades da época. Esta 
pesquisa se justifica, então, por retomar experiências estéticas do cinema 
das décadas de 1960 e 1970 que podem contribuir para o entendimento 
e reflexão de vivências e questões da atualidade.
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reFlexões sobre as Mudanças eM 
sebastIão salgado

Lívia Maria de Oliveira Furlan

Nascido em Minas Gerais, tendo se mudado para a França com 
25 anos, Sebastião Salgado é conhecido por suas impactantes fotogra-
fias de seres humanos em situações de pobreza, guerras ou de trabalho. 
O fotógrafo brasileiro alterou seu objeto fotográfico após a vivência 
com o Instituto Terra, idealizado por ele e sua esposa, Lélia. A Organi-
zação foi criada no início dos anos 2000, sendo a cura para a depressão 
vivida pelo fotógrafo após a produção de Êxodos, livro no qual conta, 
através de imagens, histórias de pessoas que deixaram seus países de 
origem para sobreviver. O Instituto Terra consiste no reflorestamento 
da Mata Atlântica na antiga fazenda Bulcão, a qual pertencia aos pais 
de Salgado. O contato com a natureza e o meio ambiente, além do 
renascimento de uma terra dada como morta, curou Sebastião, segundo 
ele mesmo afirma, e o inspirou a fotografar Gênesis, projeto no qual 
ele e Lélia buscaram locais com o mínimo da ação do homem e povos 
originários do planeta. A partir disso, Salgado se dedicou a fotografar 
a natureza, tendo lançado Perfume de Sonho e, mais recentemente - e 
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talvez seu último trabalho -, Amazônia. O presente artigo apresenta uma 
entrevista realizada pela pesquisadora e seu orientador com o próprio 
fotógrafo, visando responder dúvidas pertinentes para a dissertação da 
pesquisadora. A entrevista aconteceu no dia 20 de setembro de 2021, 
de forma remota, dado o contexto da pandemia de covid-19. O objetivo 
do presente trabalho é compartilhar o conhecimento adquirido e refletir 
sobre o processo de cura vivido pelo fotógrafo, bem como o mesmo 
impactou a sua carreira. Foi realizada uma entrevista em profundi-
dade aberta, a qual tem como ponto de partida uma questão ampla e 
que flui livremente, sendo aprofundada de acordo com a necessidade 
do entrevistador, enquanto o entrevistado define a resposta segundo 
seu próprio conhecimento (Duarte, 2006). Ressalta-se que o artigo 
não pretende apresentar a transcrição literal da entrevista. Salgado já 
afirmou em diversas ocasiões anteriores que sua fotografia reflete a 
sua história de vida. O uso do contraluz, a temática social, a América 
Latina, Trabalhadores, o êxodo, são assuntos ligados à sua vivência 
desde criança, passando, inclusive, pela questão política. Acredita-se 
que seria natural que o fotógrafo buscasse representar a nova fase 
vivida, relacionada à preservação ambiental e, talvez, à valorização do 
meio ambiente. Não é possível afirmar que Salgado passou a valorizar 
mais o meio ambiente após o Instituto Terra, porém, é possível levantar 
essa reflexão, visto a campanha realizada ao longo dos últimos nove 
anos (Gênesis foi lançado em 2013) para a preservação e readequa-
ção do meio ambiente e clima. Ainda, tal observação apresenta certa 
validade por conta da exposição do último trabalho de Salgado e toda 
a campanha ao seu redor.
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FotograFIa soCIal de vIagens e a narratIva 
doCuMentárIa da obra Carnets MexICaIns

Luiza Isabel Banhara

A narrativa documentária extrapola os limites do que costumamos 
conhecer como documentário, como por exemplo, as produções audio-
visuais, com suas características e formas que as configuram como tal. 
De acordo com Ramos (2008), ao longo do tempo, foi se criando um 
consenso de que documentário é um campo que vai além de sua narrativa 
mais clássica, reconhecendo que nos formatos mais alternativos também 
há a existência de traços estilísticos recorrentes deste tipo de narra-
tiva, com o nome documentário. Dentre suas características principais 
estão os conceitos de que as narrativas documentárias são carregadas 
de conteúdo histórico, além de movimentos estéticos, autores, forma 
narrativa e transformações radicais. A fotografia social, em especial a 
fotografia social de viagem, por seu caráter de documentar a realidade 
do local, dos costumes, da cultura e do contexto identitário do destino 
visitado, revela-se como um documentário, pois é uma narrativa com 
imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na medida 
que, há um espectador recebendo essa narrativa (Ramos, 2008). Por esse 
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aspecto documental, a fotografia social registrada em viagens traz ao 
espectador a possibilidade de conhecer o mundo, lançando-o a conhecer 
não somente as paisagens de ambientes até então desconhecidos, mas 
também os problemas da sociedade. Segundo Rouillé (2009), a fotografia 
não somente aponta um ou outro aspecto da realidade, mas é capaz de 
produzir, a partir da materialidade do próprio mundo, um outro objeto: 
uma opinião, um sentimento, uma emoção etc. Nesse sentido, o fotodo-
cumentário se constitui de “imagens honestas retiradas do próprio real”, 
logo, históricas, sem se configurar de maneira transparente, transcrito 
do mundo sem quaisquer interferências, mas na verdade, codificado 
pelo fotógrafo, em seu processo de produção (Santos, 2014). Dentre 
os mais famosos fotodocumentaristas, destaca-se o fotógrafo francês 
Henri Cartier-Bresson (1908-2004), famoso mundialmente por suas 
fotografias de rua, que com seu olhar fotográfico único, registrou com 
muita sensibilidade o aspecto social dos locais que visitava. Cartier- 
Bresson (1965), acreditava que uma única fotografia era capaz de refe-
renciar o mundo de modo a ser retratado significativamente na imagem, 
no entanto, este tipo de fotografia era muito raro de se obter a ponto de 
ser completa em si mesma. Desse modo, ele assumia a importância da 
reportagem fotográfica, que, segundo ele, para construir um relato, o 
fotógrafo precisava muitas vezes realizar diferentes imagens que fossem 
capazes de apanhar elementos expressivos que se encontravam origi-
nalmente dispersos no tempo e no espaço e então organizá-las em uma 
sequência capaz de gerar um significado completo (Cartier- Bresson, 
1965). Através desta composição fotográfica captada pelo olhar desse 
fotodocumentarista, o presente artigo se propõe a observar a narrativa 
documentária contida no fotolivro Carnets Mexicains 1934-1964, de 
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Henri Cartier-Bresson, que registra as fotografias sociais durante o 
período que esteve visitando o México, o que o fotógrafo buscava 
documentar, e também os componentes de suas imagens que visavam 
apresentar os aspectos sociais mexicanos. Seu desejo de retratar a 
realidade do mundo, no caso específico do México, compõe uma das 
linhas mais significativas para se caracterizar como fotodocumentário 
(Santos, 2014).
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CIrCulatIon and aFFeCtatIon on sCreens: 
analysIs oF tHe Jornal naCIonal In tHe 

edItIon "100,000 kIlled by CovId-19"

Gustavo Teixeira de Faria Pereira

The objective of this work is to understand the new logics of circu-
lation of information that are established with the Internet and social 
networks, and how TV journalism has the ability to affect subjects who 
have left the figure of receivers to become producers, co-producers and 
content producers, especially from the perspective of the supervision 
of journalism (Dutton, 2009).

It is worth noting, however, that in Brazil there is a strong influ-
ence of television content in public opinion, which will also impact on 
materials of great circulation and repercussion on the Internet and social 
networks. According to data from the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE) of 2019, television is the main means of com-
munication in Brazil, being present in 96.3% of Brazilian households, 
which means that audiovisual is an important form of communication 
in Brazil. The number of households with internet access is 79.1%, 
with an annual increase.
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Based on the British scope, more also applies to the Brazilian con-
text, Dutton (2009) conceptualized the Fifth Estate/Power, as a space 
of fiscalization that emerges on the Internet, where citizens start to use 
it to monitor and charge an accountability of the three powers (Exec-
utive, Legislative and Judiciary), as well as journalism, which would 
be placed as a Fourth Power, from the role of guardian (gatekeeper) 
or news watchdog (Albuquerque, 2009), and that by not fulfilling this 
role, would be supervised by users.

However, over the years and with the technological advances that 
the Internet has undergone, there has been a significant increase in social 
networks, which have become protagonists in this web space. With this, 
unlike what Dutton initially thought (2009), social networks promoted a 
process of creating bubbles, whether they were friends who connected 
for common interests, or information, since algorithms are tasked with 
increasingly customizing communication based on user preferences.

As a theoretical framework, we will use the concepts of mediatiza-
tion (Verón, 1997; Braga, 2012), circulation and communications flows, 
(Fausto Neto, 2010; Thussu, 2007) and audiovisual journalism (Primo, 
2000; Trasel, 2007; Finger et al., 2017), which will include the TV screen 
and internet screens, which directly influences the circulation of content.

In this scenario, we will take as object of analysis the “Jornal Nacional” 
in two moments, on the TV screen, in its conventional schedule, and on 
its social network on Twitter, observing what content is published and 
how JN seeks to reach the public before, during and after the broad-
cast of the news, which usually starts at 20 hours and 30 minutes of 
the night, Monday to Saturday, on Rede Globo. The clipping used will 
be the edition of August 8, 2020, the day that Brazil reached 100,000 
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deaths caused by Covid-19. The method used will be the Audiovisual 
Materiality Analysis (Coutinho, 2018), which seeks to investigate the 
audiovisual as a unit and without decomposition.

Preliminary results point to the expansion of journalism to other 
screens and circulation in networks as a way to expand the television 
news audience, especially in topics with great social relevance.

Whether on the TV screen or on other screens, television content has 
undergone significant transformations and readjustments in order to seek 
to reach an increasing number of citizens. In this sense, it is possible 
to observe an increasingly accelerated process of circulation of content 
in different spaces, in addition to television, since the mass media have 
sought an adaptation to new ways of consuming television journalism.

One aspect to be highlighted is the circulation of content stemming not 
only from the Jornal Nacional but also from other mass communication 
vehicles that, when inserted into the web space, also seek a perpetuation 
as sources of credibility in the midst of a multitude of materials that are 
dispersed in social networks and the Internet in general.
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o estado da arte da pesquIsa brasIleIra 
eM CoMunICação sobre teleJornalIsMo e 

dIreItos HuManos: uM olHar sobre o portal de 
perIódICos da Capes

Jemima Bispo
Iluska Coutinho

Este artigo investiga a relação entre os estudos sobre Telejornalismo 
e Direitos Humanos e a pesquisa em Jornalismo no Brasil. A análise 
está centrada nos trabalhos publicados no Portal de Periódicos da Capes 
entre o período de 2016 a 2020, rastreados por meio das palavras-chave: 
“Telejornalismo” e “Direitos Humanos”.

O objetivo é identificar o estado da arte das pesquisas em Comuni-
cação no Brasil em relação às referidas temáticas. Partimos da ideia de 
que o telejornalismo é um importante agente de mediação nas socie-
dades democráticas, sendo responsável por um processo dialético com 
o telespectador que envolve esferas sociais, políticas, econômicas e 
culturais. No exercício de suas mediações, o jornalismo audiovisual pro-
duz e reproduz com expressiva autonomia as estruturas de poder social 
(Becker, 2016, p. 20). Representa ainda, nas palavras de Vizeu (2014), 
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“o meio mais simples, cômodo, econômico e acessível para conhecer 
e compreender tudo que acontece na realidade e como se transforma 
a sociedade” (Vizeu, 2014, p. 90). Na mesma esteira, a obra “Vídeo 
Sapiens: jornalismo, audiovisual e direitos humanos”, produzida pelos 
pesquisadores do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual/UFJF, destaca 
a necessidade das telas noticiosas se posicionarem como interfaces 
para uma sociedade que concretize a noção de comunidade, inscrita 
no ideal comum propagado pela Declaração Universal dos Direitos 
(Coutinho et al., 2020).

A partir desses pressupostos, acreditamos estar diante de uma via 
importante para a educação, especialmente em relação aos Direitos 
Humanos. Isso porque, pesquisas apontam que os direitos humanos são 
abordados de maneira episódica pelos jornais, a partir de pautas que 
emergem como fatos que o jornalismo se propõe a narrar, geralmente sem 
aprofundar ou contextualizar a temática (Jesus, 2020, p. 111). Portanto, 
há um papel a ser cumprido no sentido de dar acesso aos telespectadores 
às reflexões sobre as temáticas que envolvem os Direitos Humanos.

Ressaltamos ainda a função do telejornalismo como auxiliador na 
conscientização dos Direitos Humanos, devendo aproximar o tema das 
pessoas. Tal aproximação passa pela linguagem com que a temática é 
abordada, pela formação mais qualificada dos jornalistas, pela melhora 
dos procedimentos de apuração, mais transparência na cobertura, pela 
ampliação das fontes ouvidas, pelo esforço dos jornalistas em se aproximar 
das entidades de proteção dos Direitos Humanos, pela sensibilização dos 
donos e/ou diretores dos veículos em despertar o interesse das pessoas 
e pela desmistificação do senso comum, o que permitirá uma análise 
mais precisa e detalhada da realidade (Garcez & Oliveira, 2015, p. 18).
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Sob essa perspectiva, fomos instigados pelo interesse em investigar 
de que forma as produções acadêmicas no Brasil também têm eviden-
ciado tais temáticas. O objetivo é abarcar o que tem sido pesquisado 
no âmbito acadêmico, sondando, por meio da análise de conteúdo, os 
seguintes eixos: quais os enfoques dados ao tema, telejornais analisa-
dos, tipos de estudos realizados (empírico ou conceitual), principais 
metodologias utilizadas e fundamentação teórica abordada. Portanto, 
este artigo apresenta a análise de conteúdo como uma das técnicas de 
tratamento de dados em pesquisa qualitativa e está calcado na proposta 
da professora da Universidade de Paris V, Bardin (2011).

Antes da análise, contudo, a ideia é traçar um panorama sobre a 
pesquisa em Comunicação no Brasil, a partir das considerações de 
importantes epistemólogos e metodólogos da área, que apontam os 
principais desafios e possibilidades do campo comunicacional no cenário 
contemporâneo. Ressaltando que o objetivo não é depreciar ou realizar 
qualquer tipo de repreensão em relação aos trabalhos encontrados no 
repositório, antes, busca-se lançar o olhar sobre eles na expectativa 
de encontrar insumos que nos possibilitem traçar um mapeamento do 
cenário das produções científicas sobre os temas já assinalados.

O que se percebe, preliminarmente, é a pouca prevalência de traba-
lhos sobre Telejornalismo e Direitos Humanos no repositório analisado. 
Apenas três artigos deram conta das temáticas, apresentando pesquisas 
relevantes para o desenvolvimento de novas perspectivas relacionadas 
ao campo comunicacional. Isso nos leva à percepção de que há um vasto 
âmbito a ser explorado e investigado. Isso porque, temos a centralidade 
da temática de Direitos Humanos na contemporaneidade, sobretudo 
relacionada às suas violações. Neste cenário, a televisão, em especial 
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o telejornalismo, precisa fazer valer sua função social, tão importante e 
decisivo para a sociedade, que o confere o status de detentor da verdade 
e da razão. Ele é, idealmente, uma instituição de mediação simbólica 
entre determinados eventos e um público de leitores ou espectadores, 
devendo, portanto, fazer com que as pautas sob a égide dos Direitos 
Humanos sejam recorrentes.
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perFIs JornalístICos eM novos ForMatos 
do JornalIsMo alternatIvo: estudos 

de Caso do "Mural webstorIes" e 
"CatraCa lIvre webstorIes"

Patricia Yara Silva da Rocha
Mayara de Oliveira Sousa

Laerte José Cerqueira da Silva

No universo atual da comunicação, o uso do celular para leitura de 
conteúdos informativos vem cada vez mais ganhando espaço em relação 
a outros aparatos tecnológicos, como computador ou tablet. Segundo a 
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada 
em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), três 
em cada quatro brasileiros utilizam o celular como principal dispositivo 
de acesso à internet.

Considerando as transformações trazidas a partir da internet e do 
Jornalismo Digital e revisitando os conceitos do gênero perfil jornalístico 
trabalhados por Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986), Ricardo 
Kotscho (1995) e Sérgio Vilas Boas (2003), o artigo pretende investigar 
como histórias de vida são narradas através das novas possibilidades 
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e formatos que as mídias sociais digitais trouxeram para o campo 
jornalístico.

Em jornalismo, perfil “significa dar enfoque na pessoa – seja uma 
celebridade, seja um tipo popular, mas sempre o focalizado é protagonista 
da história: sua própria vida” (Sodré & Ferrari, 1986). Nesse sentido, o 
perfil jornalístico ou reportagem-perfil, ao conseguir narrar aspectos rele-
vantes da vida dos personagens entrevistados, transmitir suas impressões 
sobre temas importantes, apresentar um pouco do que fazem e como 
fazem, pode possibilitar ao público uma leitura prazerosa e reflexiva.

Diferente das biografias, em que os autores têm de enfrentar os 
pormenores da história do biografado, os perfis podem focalizar apenas 
algumas passagens da vida dos perfilados. Trata-se de uma curta nar-
rativa, não somente em relação ao tamanho do texto, mas também no 
tempo de validade do conteúdo informativo e interpretativo do repórter 
(Vilas Boas, 2003).

Nessa perspectiva, contar histórias através de perfis jornalísticos 
tem se tornado um terreno fértil para diversos veículos de Jornalismo 
Alternativo no Brasil, os quais vêm explorando formatos variados que 
são permitidos, sobretudo, através das mídias sociais digitais. Um desses 
formatos são os stories, onde as telas dos celulares funcionam como 
canais de comunicação dinâmicos, através dos quais histórias visuais 
de pessoas comuns ou da periferia, bem como de artistas já famosos 
ou emergentes, passam a ser narradas e podem conquistar um alcance 
social considerável.

Essa é a proposta da agência Mural de Jornalismo das Periferias, 
veículo de imprensa alternativa surgido em São Paulo, que passou a atuar 
com novos formatos narrativos, ao produzir, a partir de 2021, notícias 
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e reportagens-perfis veiculadas pelo celular e acessadas pelo público 
através do movimento de tela para o lado. Esse formato, conhecido 
como web stories, aposta na praticidade de leitura, carregamento rápido 
e visual atrativo para captar os leitores.

Segundo Kotscho (1995), das matérias chamadas humanas, o gênero 
perfil é o filão de maior riqueza, já que pode dar a oportunidade ao 
repórter de criar um texto mais trabalhado, seja ele com foco em um 
personagem, uma instituição ou uma localidade. Para elaborar uma 
reportagem-perfil é preciso que, de forma prévia, o repórter esteja 
familiarizado sobre o tema que vai tratar. “Para ir fundo na vida de uma 
pessoa ou de um lugar é preciso, antes de mais nada, conhecê-lo bem” 
(Kotscho, p. 59). Nesse sentido, meios de comunicação alternativos 
podem construir narrativas que levam em consideração características 
culturais do ambiente em que atuam, com isso a crítica social de uma 
população que vive às margens das cidades vai estar sempre em evi-
dência. (Araújo & Batista, 2021).

Antes da Mural, o portal Catraca Livre, site jornalístico alternativo 
brasileiro que afirma ter como missão usar a comunicação para empoderar 
os cidadãos, já havia praticado essa experiência de veicular conteúdos 
através de web stories e até hoje mantém a produção, dando destaque 
às temáticas culturais, de educação e cidadania.

Com o presente artigo, espera-se entender como a reconfiguração 
de formatos jornalísticos pelas novas tecnologias permite a divulgação 
de conteúdos informativos que não encontram espaços nos veículos 
tradicionais e também como os perfis jornalísticos produzidos pela 
mídia alternativa possibilitam o consumo de informações de maneira 
prática e dinâmica ensejando a reflexão sobre questões pungentes da 



118

meistudies

atualidade e uma maior capacidade de formar opinião. O método apli-
cado será a análise de conteúdo com foco em perfis no formato web 
stories publicados nos últimos seis meses pelos veículos de Jornalismo 
Alternativo, Mural e Catraca Livre.
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podCasts JornalístICos de destaque no brasIl 
e eM portugal – uMa análIse CoMparatIva de 

“o assunto” e “o expresso da ManHã”

Alvaro Bufarah Junior
Valci Zuculoto

Com o uso da internet e das mídias sociais, o meio rádio expan-
diu-se para plataformas digitais (Kischinhevsky, 2016), momento em 
que transborda em ações e interações com seus ouvintes. Neste cenário 
desenvolveu-se o uso de podcasts, que também transcenderam suas 
origens para ocupar um espaço de destaque no ambiente digitalizado. 
Este estudo apresenta uma análise de podcasts jornalísticos que estão 
entre os mais ouvidos no Brasil e Portugal, respectivamente “O Assunto” 
e “O Expresso da Manhã”.  Visa uma comparação entre seus principais 
elementos sonoros e estruturais a partir de metodologia exploratória 
baseada em bibliografias do meio radiofônico e de mídias sonoras.

Historicamente, o termo podcast foi desenvolvido a partir da junção 
das palavras iPod (equipamento multimidia da Apple) e broadcasting 
em um artigo no jornal britânico The Guardian, em 2004. Com algumas 
polêmicas, o conceito é atribuído a Adam Curry, ex-VJ da emissora 



120

meistudies

MTV, que teria criado o primeiro agregador de arquivos de áudio com 
tecnologia RSS. O termo levou a desdobramentos como Podcaster que 
é a pessoa que produz o conteúdo. E ainda temos o Podcasting que é o 
ato ou processo de criação e transmissão (Neiva, 2013, p. 438).

Reiteramos a indicação de Bufarah e Padilha (2020) em que sugerem 
que a diferenciação não se dá mais no âmbito do suporte de consumo, 
mas, sim, nas características do produto final, ao compararmo-os com 
os conteúdos radiofônicos. Assim, consideramos o podcast como sendo 
uma ampliação das formas de emissão/disseminação de conteúdos em 
áudio podendo ou não se utilizar da linguagem radiofônica para este fim.

Por aproximação conceitual e prática utilizamos os aspectos da lin-
guagem radiojornalística apresentados por Eduardo Meditsch (1999), que 
propõe um foco diferenciado para a análise do discurso do jornalismo 
no meio rádio. O pesquisador entende  que a notícia no meio radiofô-
nico não transmite apenas a realidade, mas cria a representação sobre 
ela. E nessa representação, manifestam-se não apenas o referencial de 
realidade, como também a subjetividade de seus produtores e a inter-
subjetividade de sua inserção social, idiossincrasias pessoais, valores e 
saberes profissionais, constrangimentos e orientações organizacionais, 
fixações espaço-temporais “rotinizadas”, condicionamentos técnicos 
e tecnológicos, injunções econômicas e políticas, e determinações 
históricas e culturais que estabelecem as possibilidades e os limites de 
abordagem da realidade operada pela rádio informativa.

Traçar uma linha de classificação entre os diversos rankings que 
vão desde a avaliação de audiência até índices internos das platafor-
mas de veiculação de podcast é uma tarefa difícil e arriscada, pois as 
metodologias envolvidas são diferentes a cada empresa ou órgão que 
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as realiza, além do fato de essas plataformas terem políticas comerciais 
que podem influenciar no ranking de produtos mais ouvidos. Mas para 
efeito deste estudo, recorre-se a tais ranqueamentos para evidenciar 
podcasts jornalísticos de maior destaque no Brasil e em Portugal, em 
termos de consumo, ou seja, para selecionarmos  nosso objeto empí-
rico.   Constituem, portanto, um meio para filtrar os principais podcasts 
que se enquadram no foco da pesquisa.

Dessa forma, utilizaremos o ranking desenvolvido pela Triton Digital, 
empresa norte-americana, líder global em tecnologia e serviço para a 
indústria de streaming de áudio e podcast, que atualmente atua em mais 
de 40 países, fornecendo soluções de levantamento e análise de dados 
de consumo de conteúdos em áudio. E para o ranking dos podcasts 
mais ouvidos em Portugal, utilizaremos a lista do site Podtail (https://
podtail.com/top-podcasts/pt/) que indica a lista dos mais consumidos, 
na qual o “Expresso da Manhã” aparece como o primeiro jornalístico.

Compreende-se que, mesmo tendo um processo de desenvolvimento 
de linguagem próprio, os podcasts jornalísticos ainda estão muito liga-
dos à linguagem radiofônica e ao jornalismo em mídia sonora. Por isso, 
a proposta de classificação apresentada busca cruzar as classificações 
contidas neste estudo e um novo grid de elementos para entender os 
podcasts jornalísticos e comprará-los. Para tanto, propomos uma ficha de 
classificação com os seguintes elementos: a) dados gerais; b) veiculação; 
c) aspectos formais; d) recursos de produção; e) variáveis temáticas; 
f) recursos narrativos (gêneros: informativo, opinativo, interpretativo, 
utilitário e diversional); g) quanto ao formato (nota, boletim, reporta-
gem, entrevista, externa, crônica, debate, radiojornal, documentário 
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radiofônico, programas, esportivos); h) quanto ao tempo (duração/
periodicidade); i) finalidade; j) interatividade; l) recursos multimídia.
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CrIses HuManItárIas e desarranJos polítICos: 
as ContrIbuIções da velHa MídIa nas 

aulas de HIstórIa

José Sergio Dias Page
Daniel Costa de Paiva

As mídias sociais e comunicacionais possuem grande influência 
sobre os jovens da atualidade, despertando o interesse e longo tempo de 
permanência no uso. Cientes disso, professores e demais profissionais 
da educação podem buscar metodologias que insiram os estudantes no 
mundo das leituras dos jornais e revistas, pautando como estratégias 
a confecção e reprodução destes noticiários de maneira local para as 
escolas (Torres & Carril, 2021).

Para mais, os jornais e revistas são fontes de informações por onde 
a notícia circula de forma impressa ou online, contemplando diferentes 
preferências e gerações. Professores de História costumam utilizá-los 
para abordar acontecimentos de maneira dinâmica, interligando as cri-
ses humanitárias atuais aos desarranjos políticos e sociais do passado. 
Com uma metodologia apropriada ao contexto das aulas pode fluir uma 
aprendizagem significativa aos alunos, objetivo central dos ambientes 
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educacionais. Em cenários de crises humanitárias, cabe às escolas pro-
moverem ações e discussões num debate reflexivo e atual.

Por essa razão, este trabalho propõe ações integrativas entre os 
alunos, com incentivo à autonomia nas pesquisas para a construção de 
jornais escolares, explorando no impresso e no online as abordagens 
sobre questões políticas, sociais e econômicas. O objetivo é contribuir 
para que as ações realizadas caminhem ao encontro das perspectivas 
metodológicas propostas pela BNCC, e fomentem o engajamento dos 
estudantes nas turmas de Ensino Médio em uma escola Estadual no 
interior do Estado do Rio de Janeiro, RJ.

A metodologia utilizada compreende uma revisão bibliográfica e a 
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) onde os alunos desenvolvem 
jornais (Bemder, 2015), com demonstração dos resultados.

O aporte teórico nesta versão contou com os seguintes autores: 
Ministério da Educação (2018), Freire (2021), Kenski (2021), Torres 
e Carril (2021).

Em tempos de superficialidade, a abordagem utilizada se mostrou 
efetiva para resgatar as origens dos povos, discutir onde e porque 
ocorrem dissidências e crises humanitárias, articular tecnologias com 
conteúdos didáticos adequados ao contexto da escola, do público e suas 
próprias habilidades.

A colaboração foi uma chave para a construção da melhor aborda-
gem e do desenvolvimento do pensamento crítico, científico e criativo 
dos alunos.

As práticas pedagógicas contribuíram de maneira significativa, desper-
tando interesse e gerando engajamento, demonstrando complementaridade 
às habilidades e competências propostas pela Base Nacional Comum 
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Curricular (BNCC). A compreensão da cultura digital e a argumentação 
baseada na construção de ideias (Ministério da Educação, 2018) levaram 
aos resultados positivos no ensino. A coleta de informações disponíveis 
em jornais online e a produção de edições impressas se mostraram for-
talecedoras e abrangentes, atendendo aos anseios de todos, em especial 
sobre fatos recentes da guerra da Rússia com a Ucrânia.

O espaço escolar foi pautado em experiências cotidianas e estratégias 
metodológicas que incentivaram o engajamento dos alunos. A utilização 
dos jornais impressos e online para as pesquisas e a construção do saber 
promoveram trocas culturais e sociais (Freire, 2021). A contribuição 
destas mídias se deu fundamentalmente no desenvolvimento dos con-
teúdos curriculares.

Cabe, portanto, a cada professor identificar aquelas informações e 
mídias que mais se adequam ao seu público e incrementar suas aulas, 
integrando às ferramentas tecnológicas disponíveis (Kenski, 2021, p. 75).
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os ataques do MandatárIo aos MedIa 
enFraqueCeM a CoMunICação deMoCrátICa

Candida Emília Borges Lemos

Foram 129 discursos nos quais se tenta desacreditar e desqualificar 
os media, os profissionais e as informações por eles apresentadas, no 
decorrer do ano de 2021 no Brasil. Esses discursos foram proferidos 
pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os cenários esco-
lhidos para os ataques aos media foram: diretamente nas redes sociais, 
sobretudo nas lives semanais do presidente veiculadas no YouTube e 
as breves postagens no Twitter (59 vezes, 46% do total); comunica-
dos presenciais, como encontro na porta do Palácio do Planalto com 
apoiadores, que depois migram para as redes sociais e para a imprensa 
tradicional e convencional (16 vezes, 12% do total); eventos públicos, 
como inaugurações de obras governamentais, que também repercutem 
nas redes sociais e na imprensa tradicional (32 vezes, 30% do total); e 
declarações e entrevistas à imprensa tradicional, principalmente para os 
veículos alinhados ideologicamente ao presidente (22 vezes, 17% do total).

Esses ataques de Bolsonaro têm ocorrido desde que ele estava em 
campanha eleitoral em 2018, portanto, há uma continuidade em seus 
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discursos. Como argumento, ele repete que a imprensa o persegue, por-
que ele cortou verbas publicitárias. “Na forma, repetiu expressões como 
“a mídia mente o tempo todo”, “a mídia é uma fábrica de fakenews” e 
“imprensa de merda”, avalia a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj). 
A presidente da associação, Maria José Braga, assevera que “mais uma 
vez alerta para o perigo do desrespeito aos princípios constitucionais da 
livre circulação da informação jornalística e do direito à informação”.

Neste sentido, há um esvaziamento acentuado do papel da imprensa, 
em seu sentido tradicional de integrante da esfera pública, que apre-
senta fatos e debate temas pertinentes ao contexto social e político. 
O presidente fala diretamente com seus públicos, sem a participação e 
mediação da imprensa. A imprensa tradicional, na maioria das vezes, 
apenas reproduz o que ele posta nas redes. Há um esvaziamento do 
debate publico promovido pelos meios de comunicação, uma vez que 
nestes comunicados públicos do presidente não se abre ao dissenso 
democrático, fundamental para a formação de opiniões livres e bem 
informadas.  Não há espaço para o contraditório. Além disso, não há 
entrevistas coletivas, conferências de imprensa, circunstâncias nas quais 
o debate e o questionamento teriam lugar privilegiado.

Cabe citar Habermas em seu livro Direito e democracia: entre fac-
ticidade e validade, em que ele percebe que quanto mais prejudicada 
a socialização do agir comunicativo, mais sufocados ficam os atores 
sociais, pois “mais fácil se torna formar uma massa de atores isolados 
entre si, fiscalizáveis e mobilizáveis plebiscitariamente” (Habermans, 
1997, p. 102). Portanto, percebe-se que, sem o exercício de uma comuni-
cação democrática, a sociedade se enfraquece e se desarticula perdendo, 
assim, a sua força de legitimação política.
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Quais temáticas são abordadas nesses comunicados de Bolsonaro? 
Em quais contextos operam a encenação das falas? Qual o léxico esco-
lhido por ele? Qual são as proposições e pressuposições presentes na 
estrutura de seu discurso? Quais as implicações desta fala no contexto 
dos media na atualidade? E a esfera pública, no conceito cunhado por 
Habermas, como é impactada, no sentido de esvaziamento do papel da 
imprensa na formação e informação de opiniões e de fatos ? São per-
guntas norteadoras deste artigo.
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JornalIsMo de soluções na gaúCHa zH: uM 
estudo de Caso sobre a Cobertura vaCInal da 
CovId-19 na plataForMa dIgItal eM 2021 e 2022

Franciane Maria Silva de Freitas

A sociedade tem passado por transformações desde a chegada da 
internet. Ao mesmo tempo, o jornalismo como tecido social (França, 
2013), também tem passado por uma crise. Uma crise sem precedentes 
e com múltiplas dimensões: financeira, política, ética, de credibilidade 
(Observatório da Imprensa, 2019). Esse momento de instabilidade e 
mudanças se acentuou com a pandemia da COVID-19 pelo mundo.

A necessidade de trazer para o debate público, pautas sobre respos-
tas para um problema sanitário, se tornou prioridade para os veículos. 
Explorar novas potencialidades de produção, circulação e consumo de 
notícias (Lenzi, 2018), é um caminho que a plataforma digital Gaúcha ZH, 
veículo digital de notícias do Grupo RBS, se propôs a trilhar logo após 
o anúncio da pandemia no Brasil.

Sustentado pelas reflexões acima, esta pesquisa propõe estudo de 
caso (Yin,2000), tendo como referência as características presentes no 
manual “The solutions journalism tool kit”, sobre a abordagem que 
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defende coberturas jornalísticas abrangentes dos problemas sociais, 
tendo como foco apontar respostas aos problemas sociais, criada pela 
Solutions Journalism, observadas a partir de 71 notícias disponibilizadas 
na plataforma entre janeiro de 2021 a janeiro de 2022.

A abordagem foi sistematizada pelos jornalistas Courtney E. Martin,-
David Bornstein e Tina Rosenberg, da coluna Fixes do jornal The New 
York Times . O trio fundou em 2013, a organização independente sem fins 
lucrativos Solutions Journalism Network (SJN), com sede em Nova Iorque.

O Jornalismo de Soluções é uma das recentes apostas jornalísticas do 
Grupo RBS, iniciada em junho de 2020. Em uma das notícias publicadas 
no próprio site do grupo jornalístico, eles declaram que “em todos os 
veículos da RBS, o Jornalismo de Soluções foi intensificado nos últimos 
meses, como forma de ampliar espaços de debate sobre saídas para os 
problemas que a sociedade gaúcha enfrenta” (“Jornalismo de Soluções 
na RBS será tema de painel em evento da Abraji”, 2020, par. 3).

A plataforma digital Gaúcha ZH é um dos veículos do Grupo Rede 
Brasil Sul (RBS), que passou a operar de forma integrada em 2017 e 
que une conteúdos gerados pelo jornal impresso Zero Hora e pela Rádio 
Gaúcha. Portanto, cabe questionar de que forma os elementos da abor-
dagem do Solutions Journalism são empregados nas notícias cobre a 
cobertura vacinal sobre a Covid-19 e como essas notícias aprofundam 
nas respostas sobre o problema de saúde.  A coleta destes dados será 
relacionada através de cruzamentos, análise e interpretação de todas as 
notícias publicadas durante o período estabelecido.

O Jornalismo de Soluções tem como objetivo abrir um espaço de 
debate e reflexão para ressignificar a realidade. Assim como também esti-
mular a responsabilidade e compromisso para os problemas vivenciados 
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no cotidiano da vida das pessoas e trazer um olhar mais aprofundado 
sobre os problemas retratados nas breaking news .

Ao pensar em outras formas de abordagem dos fatos no jornalismo, 
este artigo busca entender como esse modelo vem se consolidando 
como alternativa de ampliar o espaço de debate sobre problemas sociais 
existentes.
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MeMórIas MIstas: 
o FotodoCuMentarIsta tonInHo Cury

Santiago Naliato Garcia

Este é o último trabalho de uma série de três: neles relatamos os 
acervos de fotógrafos do Noroeste Paulista, sobre memória e esqueci-
mento. Nesse processo, nos aproximamos da historiografia e do saber 
multidisciplinar para estabelecer critérios de pesquisa e da importância 
de fazê-la para o campo da comunicação social e a preservação de sua 
memória. Foram três fotógrafos selecionados para o recorte final, a partir 
de um universo maior. Neste trabalho completo, trazemos Toninho Cury, 
fotojornalista de São José do Rio Preto-SP, para encerrar essa série de 
artigos com os fotógrafos apresentados de forma individual.

A necessidade dos resgates é apresentada por Le Goff (2006) para 
tratar das questões iniciais que supúnhamos e que foram confirmadas 
ao logo do estudo:

O passado é uma construção e uma reinterpretação constante e 
tem um futuro que é parte integrante e significativa da história (...) 
O progresso dos métodos e das técnicas permite pensar que uma 
parte importante dos documentos do passado esteja ainda por se 
descobrir. (...) Os arquivos do passado continuam incessantemente a 
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enriquecer-se. Novas leituras de documentos, frutos de um presente 
que nascerá do futuro, devem também assegurar ao passado uma 
sobrevivência - ou melhor uma vida - que deixa de ser definitiva-
mente passado. (Le Goff, 2006, p. 25).

Já para Febvre (1949), a história recolhe e classifica os fatos passados, 
agrupando-os, em torno de uma necessidade atual: “é em função da vida 
que ela interroga a morte” (Febvre, 1949, p.438). Consideramos que 
organizar e reorganizar os elementos que propomos em nossa pesquisa 
com os fotógrafos é parte de um contexto, de uma função social a partir 
de material gerado para a comunicação em trabalhos profissionais ou 
autorais. Nosso esforço na constituição de um acervo fotográfico e de 
seus meandros de esforços de preservação busca estabelecer uma relação 
passado-presente que, segundo Le Goff (2006), difere nessa época das 
relações anteriormente assinaladas uma vez que se nota que a relação 
de dependência da história do passado em relação ao presente requer 
cuidado uma vez que o passado sempre retorna em forma presente.

Sobre a grafia, os rastros que a humanidade foi capaz de gerar origi-
nando o processo de recuperação de uma memória, citaremos o traço mais 
antigo desse fazer histórico enquanto tentativa e preocupação de gravar 
– limitando aos documentos escritos – algo (testemunhos do passado, 
etc.) para a posteridade, segundo Le Goff (2006). Abordaremos também 
: História, Antigo/Moderno, Passado/Presente, Progresso/Reação, Idades 
Míticas, Escatologia, Decadência, Memória, Calendário, Documento/
Monumento e sua constituição, chancelando nosso trabalho como um 
deles pela sua característica e essência próximas e análogas à estrutura 
documental; utilizaremos, ainda, noções relativas de De Certeau (1998) 
e (2011), Ricoeur (2007) e Veyne (1992).
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Para rememoração e constituição de um corpus, também faremos no 
trabalho completo um relato aprofundado sobre a trajetória de Toninho 
Cury, sua relação com a técnica, equipamentos e linguagens a partir 
da manutenção do próprio acervo e com a elaboração dos temas que 
desenvolveu ao longo de sua ainda atuante carreira. Traremos a descrição 
da estética profissional  de Toninho Cury que nos cedeu 162 imagens, 
entre as quais imagens do velório e cortejo de Chico Xavier, em 2002; 
imagens da festa religiosa em Bom Jesus da Lapa-BA; seleção de foto-
grafias da queda e demolição da Torre Itália, um edifício na cidade de 
São José do Rio Preto-SP nos anos 90, entre outros trabalhos diversos, 
de seleção do fotojornalista, que representam sua trajetória expondo 
suas preferências técnicas e temáticas de sua atividade profissional.

O que torna Toninho formador de memórias mistas, uma metáfora 
que criamos, é o fato dele ter migrado do sistema analógico ao digital, 
com trabalho constante de digitalização do acervo analógico em alta 
resolução e de constante organização de trabalhos anteriores e atuais, 
bem como os novos a serem feitos em sistema digital.

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que precisou de 
aprofundamento em entrevistas em profundidade, foram feitas como 
parte da tese de doutorado do presente pesquisador e que no trabalho 
completo são apresentadas; sejam os elementos metodológicos, sejam 
os elementos visuais reunidos para a constituição do acervo proposto.
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CoMunICação públICa: análIse da Cobertura 
JornalístICa realIzada pela agênCIa 

aMazonas e agênCIa brasIl sobre a CrIse de 
oxIgênIo no aMazonas

Karine Tavares Nunes
Caroline Kraus Luvizotto

Em janeiro de 2021, o Estado do Amazonas registrou colapso na 
saúde pública. No contexto da segunda onda da pandemia de Covid-
19, o aumento de internações pela doença sobrecarregou o sistema, o 
que resultou na falta de insumos nos hospitais da capital e do interior. 
A escassez de oxigênio nas unidades médicas representou o momento 
mais grave da situação amazonense durante a crise sanitária que se 
alastrava por todo o país.

Diante do exposto, convém refletir sobre as respostas dos atores ins-
titucionais a emergências públicas. Assim, somada às ações relacionadas 
ao gerenciamento de políticas públicas para conter a crise, manter a 
população informada é parte do processo de enfrentamento do problema. 
É nesse sentido que a comunicação pública ganha protagonismo, uma 
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vez que sua função é, essencialmente, informar os cidadãos, a partir de 
preceitos que instituem o interesse coletivo.

Brandão (2009, p. 9) ressalta que o conceito de comunicação pública 
no Brasil se estabelece como um “um processo comunicativo que se 
instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de 
informar para a construção da cidadania”. A autora também enuncia 
indicativos de interpretações a respeito da comunicação pública, uma 
delas relativa à comunicação do Estado e/ou governo.

Nesse parâmetro, “é responsabilidade do Estado e do Governo 
estabelecer um fluxo informativo e comunicativo com seus cidadãos” 
(Brandão, 2009, p. 4). Seja para comunicar ações administrativas, noti-
ciar a implementação de políticas públicas ou conduzir prestações de 
contas, a comunicação pública mais do que um instrumento informativo, 
permite a participação dos indivíduos na organização da sociedade.

Partindo desses pressupostos, considerado o interesse público e o 
interesse da administração pública, quais as perspectivas dadas às notí-
cias referentes aos acontecimentos da crise de oxigênio no Amazonas? 
É com a proposta de analisar a abordagem midiática jornalística sobre 
o assunto que se constitui o presente artigo. E, para o direcionamento 
da pesquisa, além de Brandão (2009), foram acionadas concepções de 
outros autores para definição, categorização e discussões referente à 
comunicação pública, entre os quais, destacam-se Benson (2017), Bucci 
(2013), Pieranti (2019), Strozi (2019) e Weber (2017). Enquanto fonte 
de pesquisa, foram selecionadas matérias dos portais de notícias da 
Agência Brasil (http://agenciabrasil.ebc.com.br) e Agência Amazonas 
(http://agenciaamazonas.am.gov.br), tendo em vista a característica de 
comunicação pública que ambas assumem como missão. A intenção, 

http://agenciabrasil.ebc.com.br
http://agenciaamazonas.am.gov.br


139

meistudies

portanto, é tecer um comparativo das abordagens nas duas mídias públi-
cas, uma de instância federal e outra de instância estadual.

A Agência Amazonas de Notícias, segundo publicação no portal de 
notícias da instituição, se propõe a criar conteúdo de domínio público, 
de extensão local, nacional e internacional. Já a Agência Brasil, é um 
veículo de comunicação da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), 
que se estabelece como uma agência pública de notícias ao cidadão. Tem 
como premissa de atuação o interesse público, honestidade, precisão e 
clareza na transmissão de informações.

A partir do que ambas se propõem como compromisso de informação 
junto à sociedade, buscou-se a utilização da análise do discurso para 
tratamento e interpretação dos dados. O método possibilitou o reconhe-
cimento de indicadores discursivos que criam sentidos às narrativas, 
por meio da linguagem verbal (escrita, neste caso). Assim, foi possível 
verificar intenções comunicativas dos produtores de notícias. Entre os 
elementos investigados estão as fontes de informação, imagens e textos.

Em síntese, os resultados da pesquisa mostram como as mídias 
públicas se posicionam em relação ao governo. Enquanto a Agência 
Brasil apresenta uma política de gestão de informações públicas voltada 
à cidadania, a Agência Amazonas, ainda que de referência pública, tam-
bém entrega materiais de publicidade institucional. Tal tendência pode 
justificar a quantidade de matérias entregues pela agência no dia 16 de 
janeiro de 2021 – 12 publicações. Pode-se inferir que a proposta foi 
reagir à grande imprensa que divulgava sinais de responsabilização do 
Estado e da União sobre a crise. Nesse sentido, os esforços da Agência 
Amazonas se concentraram em publicitar ações do governo diante da 
crise. Exemplo disso é a utilização excessiva de fontes oficiais.
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Funções e CoMpetênCIas do webJornalIsMo na 
soCIedade 5.0

Marco Aurelio Reis
Rafael Otávio Dias Rezende

O webjornalismo começou oficialmente no Brasil em maio de 1995, 
passando por profundas transformações nos últimos 30 anos, desde a 
criação do primeiro jornal on-line do país, o JB Online (Baldessar, 2009). 
Dentre essas mudanças, destaca-se aquela marcada pela introdução da 
multitarefa, ou seja, o acúmulo de funções no processo de produção 
e divulgação de notícias na internet, entendido aqui como politarefa, 
levando em consideração o deslizamento da cadeia tradicional de pro-
dução de notícias (jornais, revistas e rádio) para o ambiente em rede.

Essa reconfiguração do mercado de notícias se dá no espaço que o 
professor Muniz Sodré (2002) chama de biomidiático, sendo caracte-
rístico do chamado jornalismo pós-industrial (Anderson et al., 2017). 
Assim, a multitarefa politarefiusmo se consolida como um padrão 
profissional no jornalismo on-line, sucessor natural da multitarefismo 
que se estabeleceu nas redes tradicionais de notícias há quatro décadas.
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Tendo como base teórica a obra de referência publicada em 2014, 
intitulada Webjornalismo: sete características que fazem a diferença, 
organizada pelo professor João Canavilhas, e o conjunto de conceitos 
de webjornalismo (hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 
memória, imediatismo, personalização e jornalismo onipresente na 
web), buscou-se na presente pesquisa listar as funções e competências 
(Perrenoud, 1999) encontradas no webjornalismo brasileiro em suas 
diferentes fases.

Para efeitos acadêmicos, tais fases são configuradas a partir da 
conceituação defendida por O’Reilly (2005a, 2005b, 2006), ao falar do 
momento de maior interatividade da web com o avanço das redes sociais 
digitais, chamado por ele de Web 2.0 (interativa). Assim, o momento 
anterior é entendido como 1.0 (transpositivo em relação à cadeia tra-
dicional do jornalismo) e os posteriores como Web 3.0 (baseada em 
avanços na indexação e motores de busca na web, que reconfiguraram 
a forma de redação de notícias em um mar de informações), Web 4.0 
(com maiores possibilidades multimidiáticas devido aos avanços na 
transferência de dados e inteligência artificial) e Web 5.0 (marcada por 
novas configurações de notícias, numa ruptura na forma narrativa e na 
linguagem da própria notícia). Tais elementos implicam competências 
que foram sendo introduzidas no webjornalismo ao longo das últimas 
décadas, notadamente as últimas duas (Latorre, 2018). No presente tra-
balho, o recorte foi específico para o momento atual, reunindo Funções e 
Competências do Webjornalista 5.0, inserido numa sociedade que tem o 
humano como centro e tendo como sustentação quatro conceitos-chave: 
centramento no ser humano (com foco na qualidade de vida humana, na 
inclusão social e na sustentabilidade), fusão do ciberespaço com o espaço 



143

meistudies

físico, conhecimento intensivo e orientação por dados (Deguchi et al., 
2020). Em um universo de 50 funções, para o resumo listam-se cinco:

Função Competência

Jornalista para plataformas 
imersivas

Um webjornalista focado na forma imersiva 
para contar histórias nas quais os usuários 
possam se sentir inseridos. Os internautas 
são colocados virtualmente no espaço do 
fato e sentem-se presentes na história, 
possibilitando diferentes sentimentos e 
emoções.

Produtor de identificação, 
sentimentos

O jornalista que usa meios tecnológicos para 
trazer maior aproximação, mais humanidade 
visual para o site.

WebJornalista de soluções
Jornalista que é responsável por uma 
investigação completa dos problemas da 
comunidade para avançar na busca de 
soluções.

WebNarrador
É o jornalista que grava áudios na web, 
podcasts e redes sociais, edita seus áudios e 
realiza conteúdos multimídia com narrativas 
pessoais e direcionadas.

Webjornalista gatewatcher
Jornalista especializado, que filtra 
conteúdo na web para enriquecer o site 
com informações pessoais dos usuários, de 
celebridades e das fontes de informação.

Nota. Elaborada pelo autor Marco Aurélio Reis, no âmbito da pesquisa Novas Funções e 
Competências do webjornalismo financiada pelo programa de produtividade e pesquisa 
da Unesa-RJ e bolsista do Programa de Bolsas de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora.

Além das funções e competências listadas acima, a pesquisa depa-
rou com outras dezenas, a partir dos relatos dos profissionais ouvidos. 
Foram listadas apenas aquelas citadas ou confirmadas por mais de dois 
entrevistados por vivenciarem ou terem conhecimento de sua ocor-
rência em outra redação. As demais foram catalogadas para pesquisas 
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posteriores, de modo a serem confirmadas ou não em trabalhos de 
campo futuros. Buscou-se nas definições seguir de forma mais fiel as 
descrições, mas adpatações foram feitas para melhor entendimento no 
formato escrito.
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JornalIsMo Contextual: novos CaMInHos para 
uMa prátICa engaJada CoM a qualIdade da 

InForMação

Ana Carolina Brandão da Silva

A pandemia da Covid-19 impôs desafios para as mais diversas áreas: 
saúde, política, educação, economia e comunicação. No campo da 
comunicação e, mais especificamente, do jornalismo, a crise sanitária 
evidenciou a necessidade de o jornalista desempenhar o papel de propa-
gador de informações confiáveis e de qualidade. Observa-se, no entanto, 
uma tendência da imprensa comercial brasileira de apenas apresentar 
os fatos a partir de uma abordagem superficial e fragmentada no que 
diz respeito à elucidação de temas complexos como política brasileira, 
por exemplo. Nesse sentido, o Jornalismo Contextual atento à qualidade 
da informação e à contextualização, mostra-se como uma alternativa. 
Diante do exposto, o artigo terá como foco a reflexão sobre o papel 
do jornalismo na contemporaneidade com destaque para o Jornalismo 
Contextual e sua relevância para a construção de uma opinião pública 
consciente. Para tal, será empregado como metodologia a revisão da 
literatura. Como resultado, observa-se que o Jornalismo Contextual 
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vem suscitando crescente interesse de pesquisadores brasileiros, caso 
de Lückman (2020), que desenvolveu a tese “A noção de contexto no 
jornalismo: uma proposição a partir da Teoria da Complexidade”.

É notório o fato de que no decorrer da história do jornalismo sua 
viabilidade e sobrevivência foram colocadas à prova e questionadas por 
aqueles que associavam a prática unicamente ao meio. Assim foi quando 
do surgimento do rádio, da televisão e da internet. Porém, é inconcebível 
“imaginar a possibilidade de vida nas modernas sociedades de massas 
sem a mediação do jornalismo” (Gentilli, 2005, p. 125).

A despeito de sua inegável relevância, observa-se na imprensa 
comercial brasileira uma tendência de apenas apresentar os fatos, for-
necendo pouco “background” e muito foreground” (Traquina, 2008) 
mostrando-se, dessa forma, alheia à necessidade da audiência de ter 
acesso a informações adicionais para o entendimento das implicações 
do acontecimento.

Nesse sentido, o Jornalismo Contextual surge como alternativa. 
Diferentes autores em momentos diversos se debruçaram sobre o tema 
que, por carecer de uma definição amplamente aceita, é chamado por 
vezes de Jornalismo Explicativo, Jornalismo Contextualizado ou Jor-
nalismo long-form. Apesar da diversidade de denominações, esse tipo 
de prática tem como principais características a ênfase no “como” e por 
quê” do lead tradicional; o oferecimento de enquadramentos temáticos 
em oposição ao enquadramento episódico; e a ênfase no contexto. A rele-
vância da prática se justifica pelo fato de que a partir do oferecimento 
de informações de qualidade é possível alcançar o ideal democrático 
de uma cidadania informada (Schudson, 2008 como citado em Dan & 
Rauter, 2001, pp. 2-3).
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Diante do exposto, o artigo busca contribuir com pesquisas sobre 
Jornalismo Contextual que vem despertando, nos últimos anos, o inte-
resse de parte da comunidade acadêmica brasileira dedicada ao estudo 
das alterações do jornalismo, seu papel e participação na sociedade 
contemporânea.

METODOLOGIA

Será aplicada como metodologia a revisão da literatura. Para tal, 
serão enfatizados estudos nacionais e internacionais.

RESULTADOS

O Jornalismo Contextual vem suscitando o interesse de pesquisadores 
brasileiros e tem como principal diferencial o fato de preocupar-se com 
o conhecimento prévio da audiência e munir o público de repertório 
para que ele seja capaz de realizar seus próprios julgamentos. Como 
exemplos, é possível citar veículos como BBC Brasil e a DW Brasil, 
que por meio de suas atuações no ambiente digital (YouTube) lançam 
mão de narrativas que vão além dos fatos.
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“FIque agora CoM as notíCIas da sua regIão”: 
uMa CartograFIa do teleJornalIsMo loCal da 

globo no nordeste

Ranniery Fonseca de Sousa

O telejornalismo local se constituiu no Brasil como espaço de pro-
ximidade entre os jornalistas, a notícia e o público que acompanha a 
televisão diariamente. Sem necessariamente ter a ver com fronteiras 
geográficas, a mídia local tem relação com aspectos de familiaridade, 
pertencimento e partilhamento de sentidos (Peruzzo, 2003). São os 
telejornais locais que inclusive constituem aspectos da identidade de 
determinada região (Mata, 2011). Ao longo dos 70 anos desde a che-
gada da televisão no Brasil, o telejornalismo esteve presente desde o 
início e com o tempo foi se desenvolvendo o padrão que temos hoje nas 
emissoras abertas, com jornais em cadeia nacional e também as notícias 
locais ganharam espaço com telejornais que falam do que acontece perto 
de quem assiste e se relaciona com as notícias (Oliveira Filho, 2019).

Esta pesquisa pretende fazer um recorte na região nordeste brasi-
leira, para cartografar (Deleuze & Guattari, 2011) os telejornais locais 
e como eles se apresentam nas relações constituídas com a audiência. 
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Aqui, o objeto de análise está concentrado na Globo e suas afiliadas 
nas capitais nordestinas, a fim de otimizar a análise dos produtos exi-
bidos na grade de programação da emissora que abarca a maior parte 
da audiência no país. Pretende-se contribuir com o seguinte problema: 
Como estão desenhados os telejornais locais da Globo no Nordeste com 
relação ao conteúdo e a relação deles com a audiência? As principais 
hipóteses nos parecem revelar uma diferenciação entre conteúdos nos 
telejornais do início do dia, da hora do almoço e os noturnos. São os que 
se chamam na Globo e afiliadas de Bom Dia Praça, Praça 1 e Praça 2, 
respectivamente. Porém, todos aparentam estar subsidiados em intensa 
relação com o público local, que têm intimidade com os programas e 
com os profissionais que os fazem.

Discussão Parcial

Ao problematizar a Sociedade Midiatizada, Fausto Neto (2008) 
coloca a centralidade das mídias nas relações sociais, como um campo 
diferente e extremamente mais complexo do que ainda guardam muitas 
teorias que apontam os meios como portas de acesso entre diferentes 
realidades sócio-simbólicas. Para o autor, analisar a midiatização engloba 
justamente toda essa complexidade não pensando os meios de comuni-
cação como algo auxiliar ou como segundo plano, mas sim constituídos 
de autonomia quanto as relações interacionais entre agentes ou atores 
sociais (Fausto Neto, 2008, p.93).

Neste contexto da midiatização ou dessa sociedade midiatizada, 
interessa-nos pensar como a divisão entre nacional/ local ou regio-
nal pode simbolizar um aspecto importante de unidade social e de 
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pertencimento entre as pessoas que fazem e que se sentem constituídas 
pelo que assistem na televisão.

Oliveira Filho (2019) atribui as décadas de 1970 e 1980 como a fase 
em que o telejornalismo local foi impulsionado, no período em que a 
televisão se popularizou entre os brasileiros com forte apelo para a grade 
nacional com novelas e shows de auditório. Na Globo, com o modelo 
de afiliadas à emissora, o desenho do informativo local estreia em 1979, 
com o Jornal das Sete, que depois se tornou Praça 2. No Nordeste, hoje 
são os telejornais NE2, RN2, JPB2, CE2, AL2, BATV, PITV 2, JMTV 
2 e SETV2. Sendo o primeiro deles na região, o NE2, em Recife, que 
segundo o Memória Globo, estrou em 1983.

A exemplo dos telejornais locais de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Distrito Federal, o NETV estreou em janeiro de 1983, 
às 19h48, para dar voz ao jornalismo local na programação da Rede 
Globo. Trazia matérias de serviço e comentários sobre os fatos mais 
importantes do dia e tinha o objetivo de conferir maior identidade ao 
noticiário regional, até então incorporado aos principais telejornais da 
emissora. (Memória Globo, 2021)

Considerações

O telejornalismo local da Globo no Nordeste segue um padrão 
adotado pela emissora em todo o país. A relação e o conteúdo dos 
programas estão presentes na vida dos moradores que podem se ver 
no que é transmitido e assim, estabelecer vínculos sociais. Cabe, no 
mapa constituído pelos telejornais nas 9 capitais nordestinas, perceber 
o próprio dia a dia dos moradores, com as notícias sobre a economia, 
política, cultura, trânsito e educação desses lugares. Sem, no entanto, 
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delimitar ou mesmo diminuir o que é mostrado às mais complexas teias 
e acontecimentos da vida em sociedade nesses estados.
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o brasIl de volta ao Mapa da FoMe: uMa 
realIdade desCortInada vIa teleJornalIsMo

Jemima Bispo de Jesus
Simone Teixeira Martins

Iluska Coutinho

Uma pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Penssan (2021), indicou 
que mais de 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança 
alimentar ou passando fome no Brasil. Por insegurança alimentar, 
segundo a pesquisa, entende-se a situação em que o indivíduo não 
tem acesso pleno e permanente a alimentos. Na prática, isso significa 
mais da metade do número de brasileiros e engloba pessoas que não se 
alimentam como deveriam, com qualidade e em quantidade suficiente.

A partir deste cenário, voltamos nossa atenção para o telejornalismo 
feito na tevê aberta brasileira que, desde a disseminação do novo coro-
navírus, informada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), realizou a cobertura tanto da doença quanto de seus 
efeitos sociais, políticos e econômicos. Sob essa perspectiva, tomamos 
como objeto de investigação a revista eletrônica Fantástico (TV Globo) 
que, em 25 de julho de 2021, exibiu reportagem “Ossos e fragmentos 
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de arroz e feijão entram no prato do brasileiro”, descortinando a rea-
lidade agravada pela pandemia e acentuada pela ausência de políticas 
públicas capazes de mitigar a fome. A matéria mostra a distribuição 
de pedaços de ossos com retalhos de carne na fila de um açougue na 
cidade de Cuiabá (MT).

A partir de uma análise prévia, observa-se que a reportagem informa, 
mas também comove, o que a aproxima dos estudos sobre dramaturgia 
do telejornalismo1 propostos por Coutinho (2012). Aliados às propo-
sições sobre o Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada 
e ainda à centralidade do telejornalismo na sociedade brasileira, esses 
estudos se constituem no referencial teórico do trabalho.

Um ponto que merece ser ressaltado diz respeito à responsabilidade 
do Estado em relação à garantia dos direitos à toda sua população. Ainda 
que em tese, ele é o portador das obrigações dos direitos humanos, na 
medida em que se posiciona como facilitador da acumulação de capi-
tal, ele viola sua obrigação e nega algo basilar para a sobrevivência de 
milhares de brasileiros.

É justamente neste ponto que destacamos a importância do jorna-
lismo, sobretudo aquele feito em televisão. Ele pode ser considerado 
um espaço público fundamental para a formação de imaginários, 
representações, hierarquias e identidades, capaz de mostrar diversos 
aspectos da complexa sociedade atual e proporcionar um entendimento 
mais geral do que ocorre nas inúmeras esferas sociais. Como apontado 

1. Iluska Coutinho (2012) entende as telas de TV e outros dispositivos como locais 
onde são representados os assuntos que, por meio de sua inserção nos noticiários, 
são publicizados no Brasil. A autora defende que a narrativa da informação em 
televisão, tanto em emissoras locais quanto nas em rede, seja estruturada como 
um drama cotidiano, exibindo a representação de diferentes personagens em 
busca da resolução de conflitos sociais reais.
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por Vizeu (2008), “os telejornais cumprem uma função de sistematizar, 
organizar, classificar e hierarquizar a realidade”. Este espaço central 
de visibilidade nos parece uma passagem obrigatória para os temas 
relacionados aos direitos humanos, contribuindo para a reflexão sobre 
o exercício de direitos e deveres, ainda que de forma normativa.

Dessa forma, para o presente trabalho, ao analisar a reportagem, 
propusemos a observação de três eixos de análise, assim descritos: 
1 – em que contexto e qual o desdobramento esperado com a veiculação 
da notícia no Fantástico; 2 – como a revista eletrônica aborda a fome, a 
dor e a miséria no país; 3 – há a romantização da informação ou algum 
vilão aparece como responsável pela falta do direito à alimentação, com 
o desfecho servindo como lição moral, que serão desenvolvidos a seguir.

A reportagem expõe na revista eletrônica semanal não apenas a 
ausência de alimentação para cidadãos e cidadãs, mas também a falta 
de políticas públicas em diferentes níveis de governo: federal, estadual e 
municipal. Por outro lado, o caráter dramático da cobertura pode suscitar 
demandas por respostas imediatas, que se associam muitas vezes na 
tela a discursos corriqueiramente vistos na TV como de solidariedade 
e voluntariado. Em certa medida, essa abordagem desmobiliza a busca 
por posicionamentos e soluções mais complexas, de caráter processual 
e que envolvam diferentes setores da sociedade, e do conhecimento.

De forma latente, tem-se na reportagem o reforço da necessidade de 
maior engajamento de autoridades públicas e dos jornalistas, ao realizar 
uma cobertura multiangular. A temática da alimentação inclui uma série 
de aspectos relacionados: saúde, cultura, economia, política, cidadania. 
Representar dessa forma toda a complexidade da questão requer reflexão 
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e planejamento, demandas que ficam para depois na busca por reduzir 
a dor da fome ou os números das mortes por desnutrição no país.
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a (des)atualIzação eM teMpo real na Internet

Luciana Moherdaui

Este artigo pretende refletir a respeito de uma das mais importantes 
características do jornalismo praticado na internet: a atualização em 
tempo real em sites, portais e plataformas sociais. Essa análise parte 
da releitura de dois autores considerados clássicos nesse campo da 
pesquisa: Mark Deuze e Nora Paul.

Deuze foi um dos primeiros a caracterizar e a discutir o jornalismo de 
internet. Em artigo escrito em parceria com Jo Bardoel para a Australian 
Journalism Review (2001), assim o apresentou: personalização, inte-
ratividade, hipertextualidade e multimidialidade, embora nem todas 
sejam exclusivas. Nos Estados Unidos, David Weinberger definiu o link 
como específico ne rede (2000). No Brasil, Marcos Palacios apontou 
a memória (1999).

Também foi Deuze quem incluiu o jornalismo de internet em fases 
de evolução. Em 2001, o texto Online Journalism: Modelling the first 
generation of the News media on the World Wide Web demarcou a primeira 
geração, entre 1993-2001. Na esteira dele, vieram outras sistematizações 
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assinadas por John Pavlik (2000, 2001), Luciana Mielniczuk (2007), 
Pablo Boczkowski (2004) e Elias Machado (2006)1.

A contribuição de Paul é igualmente imprescindível para compre-
ender as práticas sistematizadas na internet. É da diretora do Centro 
de Jornalismo de Minnesota a reavaliação feita em 2005 sobre as pro-
messas e as realidades do jornalismo apresentadas no seminário Novos 
Produtos, realizado pelo Poynter Institute em 1995.

Duas anotações importantes indicam a validade da hipótese levan-
tada no título da proposta deste artigo - A (des)atualização em tempo 
real na internet - Algoritmos não são programados para o hardnews -: 
1) “os textos publicados na rede seguem a lógica da edição do impresso”; 
2) “A web (World Wide Web) se tornou um serviço de alerta de notícias”.

De fato, como pontuou Paul, ainda que seja possível elaborar estéticas 
próprias da internet, a maioria dos textos segue o que criticou Ted Nelson 
em 2001: “a web simula um paginador, com diagramação, hierarquia e 
colunas”. Também é verdade que “a web se tornou serviço de alerta de 
notícias”. Vinte e sete anos depois, esse sistema de alerta se amplificou 
por toda a rede, sobretudo em aplicativos de comunicação instantânea2.

Ocorre, porém, que, a despeito de anos de sistematização e estudos 
para sistematizar o jornalismo na internet, uma de suas características 
saiu do esquadro. Quem acompanhou o surgimento da rede mundial 
de computadores (1969) e da web (1990) sabe que o tempo real é defi-
nidor da produção jornalística on-line. Exemplos de coberturas dessa 

1. Para saber mais, ver: Moherdaui, L. (2016). Jornalismo sem manchete – A implosão 
da página estática. Senac.

2. Para saber mais, ver: Moherdaui, L. (2020). Revisitando Nora Paul. In G. L. Martins 
& D. Rivera (Orgs.), +25 Perspectivas do Ciberjornalismo (pp. 114-133). 
Ria Editorial. https://bit.ly/371irfW

https://bit.ly/371irfW
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natureza não faltam, a exemplo dos atentados às Torres Gêmeas, nos 
EUA, nos anos 20003.

Originada a partir dos critérios de noticiabilidade notabilizados 
pelas teorias que orientam o jornalismo, a atualização em tempo real 
em homepages, sites de versões de papel de jornais não publicados em 
PDF, como é o caso de The New York Times e Washington Post, não é 
mais a prioridade das edições. O mesmo procedimento é observado em 
plataformas sociais, em que as postagens são orientadas por algoritmos 
a partir de critérios de engajamento e relevância, não de hard news.

Esse raciocínio, por óbvio, não contempla as transmissões ao vivo, 
como as da guerra da Ucrânia e das audiências de 6 de janeiro de 2021, 
de NY Times e Post, respectivamente, que investigam a interferência 
do ex-presidente Donald Trump na invasão do Capitólio, em Washin-
gton (EUA). Portanto, a pertinência desse artigo se justifica em razão 
da inflexão nos critérios de publicação e da possibilidade de abrir um 
debate sobre revisão de práticas jornalísticas na internet e responder à 
seguinte questão: a atualização em tempo de sites e redes sociais real 
ficou obsoleta?
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narratIva transMídIa provoCatIva: as sérIes 
que planeJaM suas traMas obJetIvando as 

“teorIas” dos Fãs

Ingrid Schmidt
Vicente Gosciola

As mudanças no meio audiovisual proporcionadas pelo advento de 
novas tecnologias levaram a novos comportamentos entre os consumi-
dores de conteúdo televisual. Atualmente, observamos a existência de 
fãs ativos e engajados, que buscam viver de forma intensa a experiência 
com determinado conteúdo. Comunidades online configuram espaços 
nos quais esses fãs podem interagir uns com os outros, gerando um 
senso de pertencimento, possibilitando novos diálogos e reformulando 
o cenário da produção de conteúdo. Com isso, as narrativas também 
se reconfiguram, tornando-se mais complexas e expandindo-se para 
outros meios a fim de se manterem relevantes pelo maior período de 
tempo possível.

Nesse contexto, surgem modelos como a narrativa complexa 
de Mittell (2012), os puzzle films de Buckland (2009) e a narra-
tiva transmídia de Jenkins (2001. Entretanto, ao estudar as obras 
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Westworld (2016-presente), de Johnathan Nolan e Lisa Joy, Gravity 
Falls (2012-2016), de Alex Hirsch, e Dark (2017-2020), de Baran bo 
Odar e Jantje Friese, chamou-me atenção um aspecto que as três, ape-
sar de todas as suas diferenças, tinham em comum e pelo qual eram 
reconhecidas entre seus fãs: todas apresentam, desde a concepção, uma 
intenção de provocar discussões online e a criação de “teorias” por parte 
dos fãs. Para que esse objetivo fosse alcançado, elas se aproveitaram 
do modelo da narrativa transmídia e utilizaram uma variedade de fer-
ramentas, tanto em seus roteiros quanto nas peças de divulgação, que 
enriqueciam a experiência dos fãs com a série, fazendo com que eles 
se sentissem parte daquele universo e, dessa forma, se dedicassem a 
resolver os mistérios da em conjunto. Ademais, cada uma dessas séries 
se destacou pelo uso de uma ferramenta específica, ainda que utilizasse 
outras para alcançar esse mesmo objetivo.

As três séries analisadas possuem um tipo de planejamento narrativo 
que tem como objetivo gerar especulações entre os fãs e, para tal, é 
necessário que os criadores saibam exatamente quais detalhes revelar, 
de que forma, e em que momento, a fim de potencializar o engajamento 
provocado pela obra. Em Gravity Falls, por exemplo, códigos secretos 
eram mostrados desde o primeiro episódio, mas a informação de como 
decifrá-los só foi entregue no final da primeira temporada. Em Westworld, 
o embaralhamento das linhas do tempo da trama e a produção de sites 
extra-diegéticos permitiram que os criadores distribuíssem as informa-
ções de forma estratégica, influenciando as especulações que seriam 
provocadas nos fãs. Em Dark, vemos um fenômeno parecido em relação 
às linhas do tempo, e a antecipação visual meticulosamente planejada 
permitiu que os fãs especulassem sobre o futuro de cada personagem, 
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especialmente na última temporada. A imersão proporcionada pela 
utilização dessas ferramentas se deu de forma tão intensa que a reali-
dade se confundia com a ficção, e os fãs agiam como se desvendar os 
mistérios das tramas ou impedir os vilões de cada série fosse ter um 
impacto no mundo real e, portanto, se dedicavam a procurar pistas e 
debater a trama como se fizessem parte dela.

Uma vez que o que essas obras possuem de singular é um plane-
jamento narrativo que tem como objetivo provocar especulações dos 
fãs, optei por nomear esse modelo identificado de Narrativa Transmídia 
Provocativa. Trata-se de uma estrutura que se encontra sob o guarda-
-chuva da narrativa transmídia de Jenkins (2001) e engloba obras de 
narrativas complexas e transmídia que tenham como objetivo, desde 
sua concepção, engajar os fãs por meio de uma imersão no universo 
diegético e, para isso, planejem os roteiros dos episódios e as estratégias 
de divulgação de forma a provocar discussões e especulações entre os 
fãs, especialmente no ambiente digital. Esse modelo utiliza, a fim de 
atingir esse objetivo, uma variedade de ferramentas, incluindo, mas não 
se limitando, às três identificadas aqui: sincronia, codificação e anteci-
pação visual. Por meio de um levantamento do número de discussões 
em fóruns específicos e do número de menções às séries no ambiente 
digital, foi possível identificar que esse modelo não só agrega mais fãs 
às obras televisuais, mas também expande o período de relevância das 
mesmas.
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o áudIo CoMo expansão transMídIa no 
JornalIsMo de revIsta

Lorenna Aracelly Cabral de Oliveira
Valquíria Aparecida Passos Kneipp

Introdução

Considera-se, neste trabalho, que entre as múltiplas potencialidades 
que o jornalismo de revista apresenta, a narrativa transmídia é utilizada 
como uma ferramenta capaz de aumentar a participação do público e, 
consequentemente, aumentar a sua audiência. Compreendemos que o 
novo modelo da revista Elle é uma mídia que traz consigo uma grande 
variedade de produtos. A escolha desta revista se deu pela sua relevância 
no setor, pois em meio à pandemia apostou em uma iniciativa pioneira 
que une formato digital e impresso e, graças à sua rápida evolução e 
originalidade na comunicação, lançou conteúdo em cinco plataformas 
diferentes, alcançando cerca de 20 milhões de impactos no digital, com 
apoio de grandes anunciantes. O Pivô Podcast, como o próprio nome 
indica, é um dos primeiros produtos lançados em maio, juntamente com 
o site da revista, e seu formato é imprescindível para sua audiência.
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Objetivos

A partir deste contexto foi definido como objetivo desta pesquisa: 
analisar o uso do áudio como recurso transmidiático, especificamente 
o Pivô podcast1, vinculado à Elle Brasil.

Metodologia

Para cumprir os objetivos deste trabalho, optou-se por utilizar o 
estudo de caso de caráter exploratório e descritivo. Com o objetivo 
de familiarizar-se com as estratégias transmidiáticas utilizadas pela 
revista Elle, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois buscou 
conhecer com maior profundidade o assunto (GIL, 2008). Descritiva, 
porque terá como objetivo primordial a descrição das características e 
dos processos adotados nos episódios da primeira temporada do podcast 
criado pela revista Elle. Trabalharemos com uma amostragem referente à 
primeira temporada do podcast, totalizando 30 episódios, veiculados no 
ano de 2020. O problema da pesquisa buscou responder como a revista 
Elle transborda para além da edição impressa. Pretendemos, com este 
estudo, confirmar a hipótese de que a Elle Brasil utiliza o recurso do 
áudio como uma ferramenta que potencializa as narrativas para além 
da sua mídia regente, com o uso do formato podcast.

Resultados Parciais/Discussão

O Pivô Podcast é a resposta ao problema desta pesquisa, porque 
através da análise minuciosa de uma temporada, foi possível observar 

1. O podcast da Elle Brasil passou a utilizar a nomenclatura Elle News, a partir do 
episódio #31, em fevereiro de 2021, que corresponde ao início da sua segunda 
temporada.
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que a construção da narrativa sonora, de forma organizada e roteirizada, 
constitui-se, de acordo com Fechine (2013), estratégias e conteúdos 
transmídia de propagação com conteúdos informativos que “oferecem 
ao destinatário-consumidor informações associadas ou correlacio-
nadas ao texto de referência” (Fechine, 2013, p. 41) que, neste caso, 
são as versões impressa e digital  da revista Elle. Nas estratégias de 
expansão, a categoria conteúdos de extensão textual, de acordo com 
Fechine (2013, p. 44), “é responsável por desdobramentos narrativos. 
Como o nome sugere, estende o texto de referência”. Neste estudo é 
possível identificar as subcategorias “extensões narrativas” e “extensões 
diegéticas”. As extensões narrativas são definidas por Jenkins (2009) 
como transmedia storytelling. No caso da revista Elle Brasil, as exten-
sões narrativas são configuradas por meio do site e das redes sociais 
digitais, que disponibilizam conteúdos diferenciados.

Considerações Finais

Ao investigar e analisar o uso do áudio (podcast) como um recurso 
de transmidiação pela revista Elle Brasil foi possível identificar uma 
estratégia editorial que consegue ampliar o conteúdo da revista, com 
temas complementares e relacionados com o conteúdo das versões 
impressa e digital. Desse modo, compreende-se o contexto de transfor-
mações do jornalismo de revista, no cenário de transição do impresso 
para o digital, por meio de estratégias de transmidiação, como o Pivô 
Podcast, entre outras, identificadas durante a pesquisa. Revela-se, assim, 
um processo efetivado de digitalização e virtualização do conteúdo 
da revista que nasceu originariamente impressa, e que no cenário de 
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convergência encontrou alternativas para se reinventar, adaptando-se 
ao novo contexto.
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InteratIvIdade e IMersão eM narratIvas 
pervasIvas transMídIa

Carlos Pernisa Júnior

A proposta de narrativa pervasiva engloba a ideia central de se utilizar 
a estrutura da Internet para imersão e interação de quem estiver partici-
pando do desenrolar da uma história. Como ela é feita utilizando-se do 
ambiente e de dispositivos conectados, o objetivo aqui é mostrar que 
ela pode ser considerada também transmídia. Este é o desafio proposto 
por este artigo.

Em estudos feitos na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) 
no “Laboratório de Mídia Digital”, grupo de pesquisa vinculado ao 
CNPq e localizado na Faculdade de Comunicação, especialmente em 
um trabalho de mestrado na área de Ciência da Computação do discente 
Pedro Ventura, que integra a equipe, foram constatadas possibilidades de 
criação de histórias pervasivas que integrassem experiências imersivas 
(Murray, 2003) e também interatividade.

Como a narrativa transmídia leva em conta vários meios com cada 
um contando uma parte de uma mesma história, formando um universo, 
segundo Jenkins (2009), pode-se pensar em sua ligação com o que está 
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sendo chamado de pervasive storytelling. Nesta estrutura, no entanto, 
ao invés de se ter partes de um universo, tem-se o que se chamou de 
episódios, com suas experiências, cada qual ambientando um conjunto 
de sequências, encaminhando as histórias (Almeida, 2021).

Este tipo de narrativa engloba o uso de Internet das Coisas (IoT) na 
contação das histórias, com imersão e interatividade. O ambiente em 
que as histórias são transmitidas também interfere na sua continuidade. 
Deste modo, a experiência imersiva pode ir além da visão e da audição. 
Dependendo de onde a pessoa estiver, a história se adapta ao local e ao 
que estiver disponível em termos de IoT.

O que se pensa agora é trazer para histórias pervasivas um desta-
que para seu caráter transmídia, ou seja, observar como este tipo de 
narrativa está alinhado ao que Jenkins traz sobre maneiras de se criar 
universos narrativos. Logo de início, vê-se que uma história pervasiva 
não se destina exatamente à criação de um universo, mas tem outras 
características importantes para a narrativa transmídia, como o uso de 
diversos meios para se contar esta história.

Trata-se de uma adaptação ao que Jenkins traz para o âmbito das 
narrativas, buscando enfatizar aquilo que mais próximo seria de sua 
proposta original, sem perder de vista pontos que certamente não serão 
os mesmos da transmídia vinda do autor de Cultura da convergência. 
Além do uso de meios diferentes para contar uma mesma história, é 
preciso dizer que há como que partes de histórias que se conectam, 
já que um episódio ou uma experiência só vão acontecer se determi-
nadas circunstâncias estiverem cumpridas. Isso indica que uma parte 
da narrativa pode acontecer em momentos distintos para interatores 
(Murray, 2003) diferentes, o que lembra um pouco a possibilidade, na 
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transmídia de Jenkins, de haver uma grande história sendo contada por 
partes menores, cada uma acontecendo em um meio diverso.

Uma outra caraterística é utilização do que cada meio tem de melhor 
para auxiliar na contação da história, que também vem da transmídia 
tradicional (Jenkins, 2009). Aqui, pode-se pensar que o próprio ambiente 
vai fornecer o que de melhor estiver disponível para que a história possa 
continuar acontecendo. Isso muito em função dos aparelhos conectados 
via Internet, num modelo de IoT e trazendo mais a questão da intera-
tividade para a discussão.

Por fim, pode-se pensar na criação de um conjunto de histórias 
que formariam não um universo - uma construção de mundo, segundo 
Jenkins (2009) -, mas algo mais abrangente. Desta forma, seria interes-
sante fazer uma alusão a este espaço maior de convergência de narrativas 
para adaptar-se a questões da própria construção que leva em conta o 
ambiente, ou seja, se naquele lugar cabem várias histórias, pode-se fazer 
algum tipo de ligação entre elas trazendo algo maior para a experiência 
do interator, que se refere também à imersão.

Este artigo, então, busca trazer mais luz para esta discussão, tendo 
como foco possibilidades transmídia desta história pervasiva. Não se 
trata de fazer uma ligação direta entre as duas - transmídia e pervasive 
storytelling -, mas de buscar, nesta ligação, algo que possa dar mais 
sentido a ambas neste movimento de aproximação.  
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lIteraCIa MIdIátICa na soCIal tv: 
análIse do perFIl da protagonIsta de 

saMantHa! no InstagraM

Larissa Nascimento Lopes de Oliveira
Leony Lima

Ana Carolina Campos

A partir de uma análise do perfil no Instagram da personagem 
Samantha1, da comédia seriada Samantha! (Netflix, 2018-2020), este 
texto discute conceitos de social TV e Literacia midiática no contexto 
da convergência e cultura participativa. As formas de narrar histórias 
passaram por uma série de mudanças ao longo dos anos, seja através 
da criação de novos estilos de narração ou de adaptações das produções 
aos cenários contemporâneos, principalmente no que diz respeito ao 
avanço tecnológico e ao surgimento de novas mídias. Neste cenário, 
estratégias narrativas foram desenvolvidas transpassando por diversas 
plataformas a partir da expansão de universos narrativos, o que Jenkins 
(2009) denomina história transmídia.

1. https://www.instagram.com/samantharealoficial/

https://www.instagram.com/samantharealoficial/
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O encontro entre a televisão e as relações sociais entre os fãs, que 
se dão, principalmente, a partir das redes digitais, é chamado de social 
TV, um conceito que diz respeito ao compartilhamento de conteúdo por 
espectadores através de dispositivos midiáticos em sincronia com o que 
é transmitido por todas as modalidades de tevê (Borges & Sigiliano, 
2017). Essa prática estabelece a social TV como um suporte para os 
universos ficcionais, auxiliando na compreensão e no aprofundamento 
da trama, além da fidelização e do envolvimento do público com a 
produção. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é observar de que 
forma a série Samantha! estabelece sua narrativa transmídia a partir 
da análise das estratégias empregadas e das interações no perfil do 
Instagram criado para a protagonista, além de se ater ao diálogo dessa 
prática com a literacia midiática.

A literacia midiática é definida por Livingstone (2004, p. 5) como 
“a capacidade de acessar, analisar, avaliar e criar mensagens através 
de uma variedade de contextos diferentes”. Em complemento a esta 
visão, o conceito de competência midiática, segundo Ferrés & Piscitelli 
(2015, p. 3), é entendida “como uma combinação de conhecimentos, 
habilidades e atitudes consideradas necessárias para um contexto deter-
minado”. No ambiente digital e no contexto das séries contemporâneas, 
literacia e competências midiáticas possibilitam o indivíduo transitar 
entre consumidor e produtor de conteúdo em âmbitos como a análise e 
expressão. O fã que avalia a obra como elemento estético (mise en scène, 
construção de personagens, sons, intertextualidade, etc), mas precisa 
entender o contexto total da ficção para poder compreendê-la e, muitas 
vezes, as ações transmidiáticas auxiliam no percurso.
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A análise observa um recorte de 32 publicações realizadas de maio 
a julho de 2018, período de divulgação da primeira temporada da série, 
a partir do fenômeno da social TV, do conceito da literacia midiática e 
das dimensões de estética e processos de produção e difusão da com-
petência midiática. Nesse sentido, como resultado, pudemos perceber 
que a Netflix se assegura na ideia de um perfil que compartilhe uma 
expansão transmidiática do universo ficcional de Samantha!, em que os 
fãs podem interagir com as publicações e a protagonista. No que tange 
à literacia midiática, no âmbito da estética, a ficção tem um contrato 
com gestos nostálgicos dos anos 1980 e o público que viveu, ou que 
consumiu produtos midiáticos da época, o que é possível verificar a 
partir dos comentários dos posts. Já em processos de produção e difusão, 
a experiência, desdobrada nas interações entre produtores e audiência 
de Samantha!, é carregada pelo humor, por pistas nostálgicas, como 
easter eggs, e pela literacia midiática.
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CoMunIdades transMIdIátICas: a produção de 
Conteúdos ColaboratIvos no Covet FasHIon

Susana Azevedo Reis
Larissa Nascimento Lopes de Oliveira

Muitos jogos mobile possuem um potencial de incentivar a interação 
entre os jogadores e a criar comunidades. Um desses games é o Covet 
Fashion. Lançado em 2013, o seu download pode ser realizado em 
aparelhos com sistema Android ou IOS. O objetivo dos “Coveteiros” e 
“Coveteiras”, como se denominam os jogadores, é produzir o “estilo” de 
um avatar do sexo feminino, denominado de doll, escolhendo o modelo 
e a cor do cabelo, a cor da pele, a maquiagem, as roupas da boneca, 
além de criar casas e realizar desafios em conjunto. Entretanto, existe 
uma criação de conteúdo que extrapola o aplicativo, gerando produções 
em outras redes sociais e plataformas. Essa interação coletiva ajuda os 
participantes a crescerem no jogo, subindo de nível.

No Facebook, por exemplo, encontram-se diversos grupos privados, 
cujo principal objetivo é, coletivamente, criar “tendências” e “clones”. 
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Um desses grupos é o CVD1. A cada desafio que é lançado no jogo, os 
administradores criam uma postagem para que os integrantes publiquem 
nos comentários como irão “montar” seus avatares do jogo. Depois, 
observam quais as peças de roupa e outros detalhes são necessários, 
criando uma nova postagem com as “tendências” daquele desafio.

Assim, percebemos que os participantes do Covet Fashion acabam 
criando comunidades de fãs, que se inserem em um universo transmídia, 
como Fechine (2016) denomina o ambiente explorado por diferentes 
mídias e meios e que necessita da participação ativa do usuário. Em uma 
esfera transmidiática, existe uma certa lógica de produção e recepção 
do processo comunicacional, provocada a partir da criação e compar-
tilhamento de conteúdos em diversas plataformas, com a participação 
do público. É um processo colaborativo, que Jenkins et al. (2015) 
denominam de cultura da participação. Nesse ambiente online, todos 
os jogadores trabalham em conjunto, alguns desempenhando um papel 
maior que outros, mas todos cumprindo atividades, que irão contribuir 
para o resultado final.

Acreditamos que esses jogadores e jogadoras acabam desenvol-
vendo habilidades, críticas e produtivas, acerca desse jogo. Por isso, 
recorremos ao conceito de literacia midiática, ou seja, a capacidade dos 
indivíduos em compreender a linguagem das mídias, interpretá-las e 
produzir reflexões e conteúdos a partir delas. E, para que essas ações 
sejam realizadas, é necessário adquirir competências, que combinam esse 
“potencial oferecido pela cultura participativa com o desenvolvimento 
da capacidade crítica”, como comentam Ferrés e Piscitelli (2015, p.5).

1. Por ser um grupo formado de forma privada, as autoras preferiram preservar o 
nome do grupo.
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Entretanto, além desta discussão, o conceito de literacia transmídia 
também se faz relevante (Scolari, 2018). Este analisa como os indivíduos 
estão utilizando as mídias, levando em conta que eles são prosumers, 
capazes de “partilhar e gerar conteúdos mediáticos de diferentes tipos 
e níveis de complexidade” (Scolari, 2018, p. 4). Dessa forma, nossa 
questão é: quais são as principais competências adquiridas por esses 
jogadores e jogadoras do Covet Fashion ao criarem uma comunidade 
em um ambiente transmidiático?

Para respondê-la, iremos realizar o recorte do desafio do jogo 
denominado “Heroínas Literárias” e, como metodologia de análise, 
optamos em utilizar a análise de capacidades transmidiáticas, sobretudo 
no âmbito da: gestão de conteúdos; mídia e tecnologia; e, narrativa e 
estética. Nisto, as estratégias informais de aprendizagem propostas por 
Scolari se fazem presentes. Acreditamos que as comunidades criadas 
em redes sociais, como o Facebook, possibilitam que os participantes 
desenvolvam seu senso crítico relativo a diversos aspectos do jogo e 
também da sociedade.
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análIsIs de “barnaCas: 
un proyeCto en evoluCIón”

Jose Leonardo Vulcano

La construcción de Narrativas Transmedias implica no sólo la elabo-
ración de un relato a partir de su articulación en diferentes plataformas, 
formatos y lenguajes, sino su continuidad en la interacción con quienes 
se apropian de él para darle un nuevo sentido.

El presente trabajo analiza el Proyecto “Barnacas” de Oscar Dhooge 
que recupera la historia de una zona olvidada de Barcelona que va de 
la posguerra civil española a 1992. Allí se da cuenta de la memoria de 
diferentes generaciones que vivieron en el lugar y se puede observar 
cómo este tipo de narrativa con su construcción dinámica y permanente, 
permite recuperar identidades, espacios territoriales y pensar el presente 
de una manera distinta.

El objeto de análisis de éste trabajo es, en palabras de su autor el 
realizador Oscar Dhooge, “un proyecto documental en progreso que 
intenta visualizar y reflexionar acerca de la Barcelona preolímpica, una 
época de postguerra, hambre, represión política y migración” (Moreno, 
2018, párr. 2), buceando en la historia de miles de españoles (en su 
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mayoría aragoneses, gallegos y andaluces) que llegaron en esa época a 
Barcelona, mientras dejaban atrás miserias y persecución política para 
comenzar una vida dura con la esperanza de construirse un futuro mejor.

El nombre del proyecto surge de la fusión de las palabras Barcelona y 
Barracas, que hace referencia a las precarias viviendas que construyeron 
los trabajadores migrantes que dieron forma a esa barriada.

La realización del proyecto en etapas que se van nutriendo de 
personajes que dan su punto de vista sobre las historias vividas en las 
diferentes épocas se corresponde con una de las características dis-
tintivas de la narración transmedia señalada por C. Scolari (2013), la 
expansión del relato a través de la incorporación de “nuevos personajes 
y situaciones” (p. 25).

Con dos etapas ya realizadas y una tercera proyectada, Barnacas 
se constituye en un caso de estudio sobre la riqueza de las narrativas 
transmedia para la construcción de relatos que recuperan memoria 
histórica y se proyectan sobre el presente. La primera etapa, “Huellas 
en la memoria y paisajes editados”, es un audiovisual donde Dhooge 
recopila el testimonio de tres mujeres barraquistas de la primera época 
que accedieron a narrar su historia en el lugar.

La segunda etapa, “Barnacas II: Francisco Alegre”, suma al equipo 
de trabajo al periodista Jesús Martínez y hace foco en los hijos de los 
barraquistas, quienes crecieron en ese lugar, vivieron la transición política 
y la democracia española y asistieron al derribo de ese barrio previo a 
los Juegos Olímpicos del ’92. Según Dhooge esta parte del proyecto 
generó un “formato mucho más expansivo e inmersivo”.

La programada tercera etapa intentará establecer un paralelismo entre 
la Guerra Civil Española y la actual Guerra de Siria para contraponer 
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las experiencias de dos generaciones de migrantes que dejaron su hogar 
tras la destrucción de una guerra y arriban a Barcelona para forjar un 
nuevo futuro, con una diferencia entre ellas de ochenta años.
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“Meteu essa?”: Cooperação de eMpresas 
MIdIátICas e a lIve do CasIMIro

Antonio Hélio da Cunha Filho
Raquel Assunção Oliveira

As interações no ecossistema midiático são sintomáticas do recorte 
espaço-temporal no qual estão estabelecidas. Aliada a uma experiência 
multiplataforma, essa relação começa a delimitar uma interdependência 
comunicacional permitindo a retroalimentação de conteúdos e lingua-
gens. Nesse sentindo, a refutação é vista como um ruído que possibilita 
câmaras de ecos (Jamieson & Cappela, 2010). Esses fatores transitam 
entre as várias faces da comunicação digital, permitindo a criação de 
uma teia densa que ajuda a suportar as estruturas midiático-capitalistas. 
Além de deflagrar um novo ecossistema, o cenário de capitalismo de 
plataformas (Figaro & Silva, 2020) demonstra uma nova estratégia que 
as alinha ao mercado financeiro. Se em algum momento os conteúdos e 
as personalidades, que estavam ligados à alguma empresa de mídia, eram 
restritos em sua circulação, atualmente o oposto acontece. A passagem 
por diversas plataformas permite uma ampliação dos ganhos digitais, e 
consequentemente o acúmulo de big data, aqui entendido como o grande 
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volume de dados coletados pelas empresas de tecnologia que sustentam 
a dinâmica midiática e capitalistas no ambiente digital (Oracle, s.d.). 
Esse novo controle por parte dessas grandes empresas, mostra um capi-
talismo multifacetado, que é entendido por Zuboff (2018, p. 34) como o 
momento no qual “as populações são as fontes das quais a extração de 
dados procede e os alvos finais das ações que esses dados produzem”. 
Nesse espaço, algumas linguagens e personalidades têm se tornado mais 
adaptáveis ao ambiente, especialmente as mais imediatistas, como as 
lives, que desmembram-se para outras redes, sob o nome de “cortes”. 
Srnicek (2018) classifica dentro desse novo modelo capitalista essa 
linguagem como Plataformas de Nuvens e de Serviços. Como no caso 
do youtuber e streamer Casimiro, que faz lives na plataforma Twitch 
e alimenta seu canal de cortes no YouTube. No dia 20 de janeiro de 
2022, ele bateu o recorde nacional de público simultâneo numa live da 
plataforma, chegando a 515 mil (Lopes, 2021). Na ocasião, assistia ao 
primeiro episódio da minissérie documental Neymar: o caos perfeito. 
Esse acontecimento é ilustrativo das dinâmicas midiáticas atuais, por 
isso, propomos um estudo de caso (Yin, 2001) para investigar as manei-
ras que o streamer Casimiro performa enquanto uma peça central para 
a manutenção das empresas midiáticas. Esse exemplo é emblemático, 
pois o Casimiro é contratado da Warner Media, faz as suas lives na 
Twitch (Amazon), e na ocasião assistia a uma obra da Netflix sobre um 
contratado do Facebook (Meta), produzindo conteúdo para o YouTube 
(Google). É perceptível que uma única ação beneficiou diversas empresas 
midiáticas. O sintoma do capitalismo mostra as grandes corporações se 
ajudando, estabelecendo o crescimento de poucos por muitos (dados, 
força de trabalho, pessoas), pois “é a estrutura que engendra os vícios 
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e defeitos, e enquanto a estrutura permanecer, os vícios serão repro-
duzidos.” (Fisher, 2020, p. 114). Além disso, esses eventos midiáticos 
mobilizam grupos específicos, uma fidelização sintomática de um 
comportamento contemporâneo. Casimiro chama seus seguidores de 
“nerdolas”, que nesse espaço, constela uma identidade marginal como 
um anti-fã, que “surge como forma política de resistência à cultura hege-
mônica midiática, por meio da cultura participativa” (Cunha Filho et al., 
2022). Para esse pertencimento, a noção de consumo é primordial para 
a construção da identidade. É a imposição capitalista que engendra essa 
noção de inadequação constante, gerando a busca incessante por um 
consumo (Campbell, 2006). Importante destacar a relação entre as lives 
e o horário, que geralmente acontecem durante a madrugada. Por isso, 
é possível pensar que elas refletem um “trabalho ininterrupto”, fruto 
de uma sociedade baseada na produtividade. Se não estão dando sua 
força de trabalho, os sujeitos consomem e agora disponibilizam dados 
durante a madrugada. Crary (2016) comenta sobre essa dinâmica: para 
ele, o ato de dormir é o único momento onde o indivíduo faz algo que 
somente o beneficia. Talvez esses estímulos dados pelas lives sejam uma 
espécie de “último roubo” do tempo ainda não vendido. Portanto, em um 
novo ecossistema midiático, as relações dos conglomerados de mídia 
podem começar a migrar para um híbrido de competição e cooperação, 
visando a manutenção do sistema capitalista e de seus líderes. O uso de 
atores midiáticos que transitam em diferentes linguagens são artifícios 
utilizados para serem ferramentas de engajamento e, consequentemente, 
crescimento de seus marcadores econômicos e simbólicos.
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expandIndo a narratIva transMídIa CoM os 
Jogos notICIosos 

Eduardo Fernando Uliana Barboza

As novas gerações, cada vez mais conectadas por meio de múltiplas 
telas e aplicativos, buscam e consumem informações de formas distin-
tas. Hoje, além de personalizado e segmentado, o conteúdo jornalístico 
precisa ser atrativo, assim como um jogo online ou um stories no tiktok. 
Os newsgame e a narrativa transmídia podem oferecer essa atratividade, 
promovendo um engajamento com esse público.

Isso porque os jogos noticiosos exploram a interatividade, a multi-
midialidade e possuem características de jogabilidade que potencializam 
a narrativa comunicacional. Notícias e reportagens podem ser trans-
formadas em games para serem melhor compreendidas e assimiladas.

Nesse contexto de jogos desenvolvidos a partir de conteúdos jor-
nalísticos, os pesquisadores Gonzalo Frasca e Ian Bogost apresentam 
os newsgames como um gênero que não só é capaz de abordar aconte-
cimentos factuais, mas também têm potencial para fazer esse trabalho 
de forma colaborativa e multimídia.
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De acordo com Frasca (2013), a tradução direta para newsgame 
seria jogos noticiosos. O autor explica com mais detalhes a concepção 
sobre esse conceito, “newsgame é, então, filho das notícias e do jogo, 
mais especificamente do videogame. Alguém poderia pensar que nasceu 
com os videogames e a Internet, mas, como acontece muitas vezes, o 
mundo digital simplesmente amplificou as ideias existentes” (Frasca, 
2013, p. 255).

Bogost et al. (2010, p. 6) adotaram o termo originalmente cunhado 
por Frasca, expandindo sua abrangência para “um amplo conjunto de 
trabalhos produzidos na intersecção entre videogames e jornalismo”.

Contudo, o newsgame não deve ser uma iniciativa isolada – assim 
como a infografia, o podcast e a reportagem multimídia – entende-se 
que deve integrar uma narrativa jornalística diferenciada, que explore 
cada vez mais os recursos multimídia disponíveis. Segundo os pesqui-
sadores, essa narrativa é a chamada transmídia.

Para Henry Jenkins (2009), autor do termo, uma das principais 
características desse tipo de narrativa é que a especificidade de cada 
meio de comunicação atrai públicos diferenciados, com necessidades 
diferentes de informação e, consequentemente, tocados por narrativas 
cada vez mais particulares.

A narrativa transmídia, porém, tem outras características além da 
história ampliada contada em multiplataformas. Uma delas é a possi-
bilidade de construção coletiva de conteúdo, o que imprime à narrativa 
transmídia uma característica interativa.

Scolari (2013) aponta que essa característica interativa da narrativa 
transmídia proporcionou que os consumidores de franquias se apro-
priassem dos seus personagens favoritos e expandissem ainda mais seus 
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mundos narrativos. Segundo Scolari (2013), essa é uma característica 
marcante da narrativa transmídia observada por Jenkins (2009).

Por se tratar de uma narrativa, Gonçalves (2012) ressalta que a lin-
guagem, por si só, é interativa, em especial quando tratamos da noção 
bakhtiniana de linguagem, que tem o dialogismo como seu princípio 
construtivo. A autora acrescenta que esse processo interativo da lingua-
gem fica ainda mais evidente no contexto da revolução da informação, 
no qual se desenvolve a narrativa transmídia. “O processo de narrativa 
transmídia está inserido no contexto de revolução da informação, 
caracterizado pela colaboração, pela atuação voluntária do sujeito que 
participa da construção de um mosaico comunicacional, chamado de 
croundsoursing ou sociedade colaborativa” (Gonçalves, 2012, p. 22)

E foi a busca por uma narrativa mais interativa, compartilhável e 
expansível, que o jornalismo passou a incorporar a transmídia. Renó e 
Flores (2012) lembram que essa tendência tem base na realidade em que 
vivemos, na qual o cidadão quer, cada vez mais, assumir ele próprio o 
status de meio de comunicação.

Referências

Bogost, I., Ferrari, S., & Schweizer, B. (2010). Newsgames: journalism 
at play. MIT Press.

Frasca, G. (2013). Juego, videojuego y creación de sentido: una 
introducción. In M. Manna, D. Ceballos, & F. Irigaray (Orgs.), 
Cuarto Foro Internacional De Periodismo Digital: Convergencias 
redes y móviles. Laborde Libros Editor, 2013.



194

meistudies

Gonçalves, E. M. (2012). Da narratividade à narrativa transmídia: a 
evolução do processo comunicacional. In C. Camplans, D. Renó, & 
V. Gosciola (Org.), Narrativas transmedia: entre teorías y prácticas 
(pp. 15-26). Universidad del Rosário.

Jenkins, H. (2009). Cultura da convergência (2a ed.). Aleph.

Renó, D., & Flores V., Jesús. (2012). Periodismo transmedia. Fraga.

Scolari, C. A. (2013). Narrativas transmedia: cuando todos os medios 
cuentam. Centro Libros PAPF.



195

meistudies

estruturas narratIvas Correspondentes 
entre CIneMa e rpg (role-playIng gaMe)

Vicente Gosciola
Eduarda Afecto Vilanova

O RPG (Role-Playing Game) é um jogo feito em grupos de em 
média de 4 a 6 pessoas, onde todos interpretam suas funções usando 
o máximo de imaginação na narrativa. Os atores dessa história são o 
mestre e os jogadores/players. Segundo Alfeu Marcatto, o RPG “é um 
exercício de diálogo, de decisão em grupo, de consenso” (Marcatto, 
1996, p. 16), pois somente pelo diálogo entre os participantes do jogo 
é que é possível construir a narrativa. A peça principal de um RPG é o 
mestre, onde suas funções são bem próximas às de um diretor e rotei-
rista de um filme, pois ele define como a história será, escolhe quem 
irá participar, quem cada jogador irá representar, o contexto da história 
e suas vertentes, a identidade visual, entre outras funções.

Os jogos são únicos, porque mesmo que seja um RPG criado por 
outros, a cada nova sessão um mestre pode personalizar de uma maneira 
diferente. As regras servem como um controle na história, os jogadores 
possuem sua liberdade criativa durante as partidas, mas ainda precisam 
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de um limite até onde irão. Temos regras citadas por Jane Maria Braga 
(2000) para a construção de um jogo:

1. É permitido quebrar as regras de qualquer exercício proposto aqui. 
2. É permitido, quando a necessidade surgir, escrever em português 
“errado”, começar no meio, deixar seu trabalho inacabado etc. 
3. É permitido escrever em colaboração com seu vizinho. 4. É per-
mitido copiar o trabalho do vizinho. 5. É permitido ser bobo ou 
escrever coisas sem sentido. Não é preciso ser profundo ou literário. 
É permitido besteirol. 6. É permitido contar mentiras ou exagerar. 
7. É permitido se dirigir às coisas, animais, flores, estranhos e a você 
mesmo. É permitido falar em nome deles. É permitido se dirigir a 
Deus. 8. É permitido ser um participante entusiasta (pessoal, subjetivo 
e sentimental) ou um observador distanciado (repórter objetivo). 
9. É permitido se divertir. (Braga, 2000, p. 5)

O RPG surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos e no Brasil 
chegou na década de 1990. Basicamente, era um grupo de jovens que 
se reuniam para se divertir, sem os aparatos da atual tecnologia, com 
os instrumentos que possuíam, tais como livros, blocos de anotações, 
dados, tabuleiros, lápis, canetas e sobretudo imaginação. Atualmente, 
com o avanço da tecnologia, é possível se reunir para jogar em pági-
nas/aplicativos, cada um permanecendo em sua casa, possibilitando a 
criação de um universo inteiro dentro de uma tela, com tabuleiros, artes 
e dados (instrumentos de jogo) virtuais.

Com o passar dos anos, os jogos foram se reinventando, agora 
estando apenas a um clique de distância, deixando a experiência mais 
próxima do real. Jogos como Erica (2019) de Jack Attridge, Night Book 
(2021) de Alex Lightman e Duskwood (2019) de Jan Ewald e Kevin 
Scherer, são feitos em live action (um termo usado para definir adapta-
ções de animações e desenhos para registros de pessoas reais). Além da 
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identidade visual ser muito próxima à de filmes, há a correspondência 
com o gênero de filmes interativos como, por exemplo, Black Mirror: 
Bandersnatch (2018) de David Slade, que vem crescendo muito com 
o passar dos anos. Neles, o jogador é um personagem da narrativa e 
opções de escolhas são oferecidas ao longo da história, possibilitando 
ao usuário uma experiência personalizada.

Filmes misturando a vida real com a realidade virtual já são um 
indício que o universo dos games está presente em gêneros cinemato-
gráficos. A divisão entre jogos de RPG com filmes está ficando tênue, 
analisando comparativamente, verificamos os seguintes elementos 
comuns: escolha do jogador/espectador, divisão de grupos por perícia/
habilidades, controle da liberdade de escolha em filme e RPG, fases 
definidas por desafios dos personagens/jogadores, intervalos na ação 
para recuperar energia ou conseguir informações, narração extra-die-
gética (ou heterodiegética), sistema conta-número de vidas do jogador/
personagem, sistema de regras fixas para se seguir, história dos perso-
nagens figurantes/NPCs, esquema de combate como de jogos de RPG 
e inversão de papéis.
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dIversIdade nas organIzações: dIsCurso de 
respeIto, para sobrevIvênCIa ou IMposto

Marta Cardoso de Andrade

O princípio da alteridade baseia-se no respeito pelo diferente, pelo 
outro. Esse outro convoca, interpela e convida a aceitação (princípio) 
ou a intolerância (averso ao princípio). Assim, o outro, em geral, é 
diverso a quem o observa e, como destaca Bassi (2021, p. 72), “trazer 
o outro nas suas singularidades compete respeitar suas diferenças” e 
diversidades apresentadas.

Caso se detenha a atenção no termo “diversidade”, esse pode ser 
compreendido como a qualidade daquilo que é diverso, díspar, diferente, 
dessemelhante, variável, variado, múltiplo, bem como ainda pode signi-
ficar ausência de acordo. Contudo, pode ainda ser usado para denotar o 
processo de inclusão de grupos minoritários nas empresas, na política e 
nos relacionamentos, sendo essa inclusão uma demanda cada vez maior 
existente nas sociedades.

Segundo Fleury (2000), a diversidade pode ser entendida como 
sendo pessoas com identidades díspares, as quais interagem num mesmo 
sistema social, cujos integrantes se juntam entre si por compartilhando 
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traços iguais. Esses agrupamentos coexistem, às vezes, não tão harmo-
nicamente por, geralmente, não respeitar essas diferenças.

O defendido por Fleury (2000) vem sendo substituído em discursões 
que integram e interligam conceitos como os de identidade, cultura e 
o meio social. Silva (2000), por exemplo, defende que a diversidade 
se constitui de um comportamento coeso à identidade, cujo signifi-
cado é cultural e socialmente atribuído e com relação intrínseca entre 
as diferentes maneiras com que um sujeito se articula e se posiciona 
comunicativamente num grupo e numa sociedade.

Adicionado à discursão identitária, nota-se a existência de catego-
rias de diversidade. Dentre essas, há um consenso teórico acerca das 
principais e as com presença nas organizações, a saber a: racial, de 
gênero, étnica, geracional, de orientação sexual, religiosa e das pessoas 
com deficiência.

Devido aos aspectos históricos que envolvem esses grupos, progres-
sivamente, há os movimentos políticos e sociais que lutam e buscam pela 
igualdade de oportunidades de ensino e de emprego e, portanto, geram 
novas demandas às organizações, que precisam desenvolver estratégias 
para administrar a diversidade dentro de seus ambientes, uma vez que a 
sociedade, nas quais estão inseridas, igualmente é diversa e exige uma 
representação de si nas corporações.

Como consequência desse cenário, Dessler (2003) explica que as 
empresas estão se empenhando em praticar essa diversidade, não apenas 
pelas imposições legais, mas por outras questões, como respeito e/ou 
sobrevivência. Observa-se também a importância daquela, pois permite 
às corporações um desenvolvimento do seu potencial para atingir seus 
objetivos, não apenas reduzida às ações antidiscriminatórias.
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Diante disso, resolveu-se empreender uma pesquisa bibliográfica e 
documental acerca da temática “diversidade nas organizações: discurso 
de respeito, de sobrevivência ou imposto”, examinando-se em qual 
discurso aquela se enquadra ou se é pertencente a mais de um destes 
construído pelos comunicadores empresariais.

Assim, objetivou-se analisar a diversidade no tocante a seu conceito 
e seus tipos, bem como se essa constitui-se num discurso de respeito, de 
sobrevivência e/ou imposto às organizações, realizando-se um estudo 
teórico, ratificados com exemplos extraídos documentos (sites empre-
sariais), buscando-se informações relacionadas à diversidade preticada 
por algumas corporações. Para tanto, utiliza-se o aporte teórico da 
Diversidade (e a dessa nas organizações) e da Análise do Discurso, de 
linha francesa.

Dessa forma, a partir dos estudos realizados, visou-se alcançar o 
objetivo estabelecido para este trabalho, como também examinar teórica 
e criticamente a diversidade em organizações.

Este trabalho justifica-se e possibilita reflexões sobre a importante 
da temática referida nas empresas, pois, abordar essa, é falar também 
de alteridade, como também refletir acerca da capacidade de se pensar 
o outro em seus direitos e do respeito a este, traços que diferenciam (ou 
deveriam diferir) o homem dos demais animais que habitam este planeta.
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parâMetros do gosto: 
aFerIção do Interesse eM peças publICItárIas 

vIa InterFaCes Cérebro CoMputador

Alessandro Pinon Leitão
Thiago Henrique Coelho Tavares da Silva

Valdecir Becker

Interfaces Cérebro Máquina (ICM) correspondem atualmente à forma 
mais avançada de interação entre humanos e computadores, uma vez que 
possibilitam a criação de uma ponte entre o cérebro de um usuário e o 
sistema que interpreta tais informações. Através da eletroencefalogra-
fia (EEG), são capazes de obter implicitamente, sem a necessidade de 
vocalização, dados da percepção de um usuário acerca do contexto em 
que está inserido. Em contraste aos complexos equipamentos utilizados 
na esfera de diagnóstico e tratamento médico, versões simplificadas de 
leitoras de eletroencefalografia possibilitam estudos científicos com 
maior praticidade, rapidez e redução significativa de custos.

Equipamentos de leitura EEG possibilitam a obtenção e interpretação 
de dados das cinco ondas neurais espontaneamente emitidas por seres 
humanos. A individual relação de harmonia entre tais pulsos eletromag-
néticos é capaz de descrever o estado em que dado sujeito observado 
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se encontra. A interpretação dos dados obtidos auxilia na identificação 
de emoções, positivas, negativas ou neutras, sentidas pelo indivíduo 
durante, por exemplo, a interação com uma obra de arte.

O monitoramento das ondas neurais e do comportamento do especta-
dor durante o consumo de obras audiovisuais possibilita a identificação 
de particularidades, como o foco prolongado em um elemento na tela 
que lhe desperte desejo ou um desvio de atenção motivado pela perda 
de interesse no conteúdo. Essas e outras nuances podem ser monitoradas 
e transformadas em heurísticas a partir da comparação com elementos 
similares em outras obras e histórico do indivíduo. Parâmetros do gosto, 
portanto, podem ser definidos como a inferência de padrões específicos 
sobre o gosto de cada usuário, totalmente personalizadas em função das 
leituras de seus padrões neurais.

O presente artigo tem como proposta a aferição do nível de atenção 
e parâmetros do gosto de espectadores enquanto consomem filmes 
publicitários. Por meio do acoplamento de um dispositivo de leitura 
eletroencefalográfica e um sistema de rastreamento de movimento 
ocular, é possível medir e classificar suas emoções, além dos pontos 
de maior interesse na tela durante a interação. Visa portanto, identificar 
se, inconscientemente, o indivíduo demonstra preferência por um filme 
A conceitual ou um filme B promocional, bem como os momentos 
de seu maior interesse durante ambas experiências. Além do aspecto 
de formato do conteúdo, explora a regionalização das narrativas no 
ambiente publicitário e sua influência na percepção do consumidor 
sobre a marca e o produto apresentado. O uso de táticas que envolvem 
a obtenção de dados biométricos se mostra de grande proveito, sobre-
tudo para a comunicação e marketing à luz do neuromarketing, uma 
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vez que descartam a subjetividade inerente a questionários respondidos 
fisicamente pelos entrevistados.

Este trabalho propõe o uso de Interface Cérebro Máquina a fim de 
avaliar a fruição audiovisual por meio de parâmetros do gosto. Baseado 
na metodologia do Design Audiovisual (DA), que integra elementos da 
Interação Humano Computador (IHC) com os estudos de mídia para 
criar e analisar sistemas audiovisuais, tem como foco a busca pelo 
mapeamento de momentos de afeição e de rejeição a filmes publicitários.
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a CoMposIção verbal e IMagétICa de banners e 
pop-ups gráFICos eM sItes de revIstas

Morian Policeno dos Santos
Lucilene dos Santos Gonzales

Na era da cultura de convergência (Jenkins, 2009), transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais conectam os consu-
midores dos veículos de comunicação de massa tradicionais com os 
meios digitais, instaurando a cultura da convergência midiática, em 
que o fluxo de conteúdos são transmitidos em múltiplas plataformas 
de mídia, com a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e os 
públicos buscam diversos meios de comunicação em busca de experi-
ências de entretenimento.

As web revistas são parte desta transformação assim como os seus 
consumidores, que passam a produzir seu próprio conteúdo e transmitir 
para seu “público” também, sendo parte ativa desse processo de trans-
formação cultural e inovação tecnológica.

Novamente, jornalismo e publicidade se encontram, já que a publi-
cidade migra para os web sites de revistas, agora com a nova estratégia: 
o compartilhamento de referências culturais comuns entre o anunciante 
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e o consumidor, identificação que só se torna possível devido ao público 
estar imerso na cultura das mídias. É um público iniciado, expert, que, 
de certa forma, sabe do funcionamento das mídias e tem acesso aos seus 
meios de produção, ou, pelo menos, os conhece, pois na era digital tanto 
a comunicação jornalística quanto a mercadológica são segmentadas.

Com o advento da comunicação digital e segmentada, os algoritmos 
são inseridos como elementos centrais do jornalismo e da publicidade, que 
emergem na sociedade de controle do século XXI (Domingues, 2015). 
Este formato mais recente utilizado para definição dos elementos que 
serão exibidos ao consumidor é chamado de mídia programática.

A hipótese da pesquisa é que as publicidades on-line gráficas em 
sites de revistas, contenham os componentes verbais - título, subtítulo, 
slogan - e visual - imagem e marca - semelhantes às publicidades de 
revistas impressas.

O objetivo geral é, identificar os diferentes formatos de publicidade 
on-line gráficas, a composição verbal e visual das comunicações mer-
cadológicas interativas, divulgados nos sites das cinco revistas - Veja, 
Caras, AnaMaria, Superinteressante e Todateen - mídias cujas publi-
cidades já foram estudadas na versão impressa e sistematizada a sua 
composição verbal e visual (Gonzales, 2019).

A metodologia utilizada na pesquisa é teórica e empírica, com obser-
vações dos sites das revistas Veja, Todateen, Superinteressante, Caras 
e AnaMaria baseadas no subsídio teórico que fundamentou a pesquisa.

A escolha dessas web revistas justifica-se por alcançarem diferentes 
segmentos de público com faixa etária, condição social e econômica, 
gêneros para assim obter uma amostra mais abrangente sobre o fenô-
meno. O estudo apresenta a fundamentação teórica da contextualização 
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da migração das revistas impressas para a mídia digital, fenômeno 
marcado principalmente pela interatividade, comunicação todos-todos, 
convergência cultural e midiática, bem como as diferentes plataformas 
de revistas digitais e fundamentou-se o conceito de site de revistas que 
são o objeto empírico desta pesquisa. A investigação introduziu a sis-
tematização dos formatos de publicidade on-line em sites de revistas 
em desktop e mobile, assunto não encontrado na revisão de literatura, 
na qual o cenário é marcado pela mídia programática. Foi realizado 
um breve estudo histórico das web revistas Veja, Caras, AnaMaria, 
Superinteressante e Todateen -, assim como a descrição de sua linha 
editorial, público, número de visualizações.
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publICIdade no bbb20 e bbb21: o IMpaCto da 
partICIpação dos InFluenCIadores dIgItaIs

Thaiana Alves de Almeida

O Big Brother é um programa televiso, do gênero reality show. A sua 
dinâmica é bastante simples, trata-se de um jogo de convivência, que 
consiste em confinar pessoas em uma casa, vigiada 24 horas por câmeras 
e microfones, sem acesso às informações externas, por um período, em 
geral, variando entre dois e três meses (Bacchin, 2008).

O programa foi desenvolvido pela produtora holandesa Endemol, 
em 1999, que já era responsáveis por outros formatos, porém foi com 
o Big Brother que eles obtiveram de fato notoriedade. A primeira edi-
ção holandesa foi um absoluto sucesso de faturamento e audiência, 
acarretando inclusive na venda da Endomol, naquele mesmo ano, por 
5,5 bilhões de euros (Campanella, 2007b). O programa já foi vendido 
para mais de 50 países, na sua grande maioria, replicando o sucesso 
visto na edição holandesa (Campanella, 2009).

Aqui no Brasil, o programa chegou em 2002 e atualmente estamos 
edição de número 22. Com o passar dos anos, o programa foi perdendo 
sua audiência, mesmo mantendo bons números com ações publicitárias. 
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Seguramente um programa em que fica muitos anos no ar, há um des-
gaste e uma necessidade de renovação de audiência. A edição do BBB19 
finalizou com a pior audiência da década e com um alerta de que era 
necessário mudanças urgentes, para retomar os números de sucesso e 
não perder espaço nas negociações publicitárias. Diante disso, foi ela-
borada a edição 20 do programa, chamada pela produção de “Edição 
Histórica”, onde pela primeira vez, além dos participantes anônimos, 
inscritos (chamados nessa edição de grupo pipoca), houve também a 
inclusão de pessoas famosas, com influência digital convidadas para 
participar do programa (chamados grupo camarote).

Os influenciadores juntos, possuíam 22,4 milhões de seguidores em 
suas contas na plataforma Instagram (FolhaPress, 2020), “o número de 
seguidores revela a popularidade de cada um nas redes sociais digitais 
naturalmente, espera-se que esse público assista ao programa e, mais do 
que isso, coloque a narrativa do BBB20 em circulação” (Karhawi, 2020).

A estratégia não só recobrou o fôlego do programa, como ainda 
alcançou números nunca vistos antes, seja em termos de audiência, 
publicidade ou visibilidade.

É importante ressaltar que o Big Brother é um programa que já 
nasceu convergente, o seu formato propicia uma linguagem híbrida 
que inicia na televisão e se expandir parar os mais variados meios, 
estabelecendo um ecossistema digital próprio, sendo essa umas das 
características que contribuem com o seu sucesso, ao longo do mundo, 
o que também favoreceu para inclusão dos influenciadores digitais, 
“podemos afirmar, portanto, que mesmo sendo transmitido em canal 
de TV aberta, não seria prudente reduzir o Big Brother a um programa 
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eminentemente de televisão. O correto seria dizer que ele também é 
um programa televisivo” (Campanella, 2007a).

A Autora Issaaf Karhawi (2020) explica que “a aposta nos influen-
ciadores também é um investimento em sua audiência que se revela 
participativa nas redes sociais digitais e pode vir a se tornar uma audi-
ência televisiva fiel”

“Os influenciadores emitem opiniões, endossam, criticam ou reco-
mendam conteúdos, marcas, produtos e serviços” (Terra, 2017) e isso 
tem chamado cada vez mais atenção das marcas, que consequentemente 
inclui os influenciadores, em seu planejamento estratégico (Dreyer, 
2017), podendo atuar desde vínculos menores como uma campanha 
exclusivamente digital ou uma participação em evento (Karhawi, 2016), 
até vínculos sólidos como o desenvolvimento de produtos (Saad & 
Raposo, 2017).

Pesquisas apontam que “os consumidores agem mais baseados em 
recomendações de influenciadores (82% estão mais compelidos a seguir 
a dica) e 53% das recomendações dos microinfluenciadores tendem a 
acontecer” (Terra, 2017).

Dessa forma, inclusão dos influenciadores digitais no programa 
impactou a dinâmica do jogo como um todo, mas o recorte que este 
estudo se propõe a observar é referente aos impactos nas ações publi-
citárias, nas edições 20, que trouxe a novidade, e na edição 21, que 
expandiu e se beneficiou dos números alcançados na edição anterior, 
sendo analisado o número de ações, formatos, valores e exploração dos 
fluxos comunicacionais.
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a publICIdade de Causas soCIaIs nas eMpresas 
brasIleIras no aMbIente da pandeMIa de CovId

Sandra Regina Silva

A pandemia de covid-19 causou a interrupção momentânea do 
mecanismo de divulgação e de venda de produtos em lojas físicas. Para 
sobreviverem, as empresas criaram planos de ação, com a concentra-
ção das vendas em canais on-line em todos os setores afetados pelas 
restrições de mobilidade social, num forte movimento de virtualização 
do consumo. E pela primeira vez no século XXI, o sentido da publici-
dade contemporânea nos meios de comunicação e nas mídias digitais 
foi deslocado do lucro para o informacional e do consumo para o bem 
coletivo. Apesar da necropolítica bolsonarista presente na mídia, algumas 
marcas brasileiras tornaram-se ativistas e solidárias (Pompeu et al., 2021) 
criando campanhas de causas sociais em tempo recorde, num período de 
restrições sociais e do consumo. Foram implementadas ações de causas 
sociais emergenciais e estruturais, de forma independente e em parceria 
com organizações e movimentos da sociedade civil, explicitando uma 
publicidade a favor das causas sociais (Balonas, 2013) no ecossistema 
midiático. Empresas solidárias que fizeram doações como a JBS, através 
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do programa da companhia “Fazer o Bem Faz Bem”, no entanto falharam 
na pandemia. A fabricante de alimentos de origem animal enfrentou surtos 
da doença que contaminou funcionários em várias unidades do país em 
ambientes de produção intensa de produtos. A incerteza no ambiente da 
pandemia mundial causou reações rápidas e essenciais dessas grandes 
empresas do país, principalmente num cenário de erosão do estado, 
como o que vivenciamos no Brasil. Mas as ações e a publicidade de 
causas sociais serão positivas quando houver um compromisso real 
da companhia, um DNA social que pode ser identificado a partir da 
construção de uma comunicação estratégica do bem-viver (Contreras, 
2017), horizontal, participativa e adequada ao desenvolvimento de uma 
sociedade com mais igualdade, com práticas humanizadas de comuni-
cação que envolvam funcionários, a comunidade e o entorno, evitando 
assim ações sociais publicizadas pela empresa na sociedade mas que 
não fazem parte de uma estratégia de real proteção do público interno 
e das comunidades locais. Saldanha (2018) conceitua a publicidade 
social contra-hegemônica para a construção da cidadania comunicativa. 
Preocupado com a essência capitalista das empresas e com a difusão 
generalizada de discursos esvaziados na publicidade de causa, Pompeo 
(2021) conceitua a publicidade pós-causa, explicitada num cenário de 
cuidados da companhia em divulgar suas ações de caráter social. No 
cenário ainda pandêmico de 2022, em que cessaram as restrições de 
mobilidade social no Brasil e o consumo em locais físicos foi reesta-
belecido, diminuíram também as doações de empresas a comunidades 
carentes e a publicidade nos meios de comunicação e mídias digitais 
voltou a ter o tom comercial, levemente preocupado com o bem-estar 
individual e da família, com uma retração da publicidade para o bem 
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coletivo que havia crescido na mídia a partir de 2020. É importante 
pensar que o compromisso social das empresas precisa ser repensado 
nesta retomada dos negócios. Contreras acredita que para comunicar, é 
necessário saber quem comunica, numa definição da entidade da empresa 
que sobreviveu na crise de covid. E para saber compartilhar, o teórico 
acredita que é necessário complementar-se e saber sonhar junto com os 
empregados, com a sociedade e com o entorno onde está localizado o 
empreendimento para a construção de uma comunicação com sentido. 
Neste ambiente, a publicidade de causas sociais nas empresas continua 
necessária e é um aprendizado da sociedade do século XXI que não 
deve ser enterrada com as incertezas sobre a economia mundial.
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análIsIs de la CoMposICIón de la publICIdad 
post CovId-19. Caso MCdonald’s y 

pIlsener-eCuador. 

Paola Ulloa-Lopez
Leonardo Jiménez Lam

El siguiente trabajo pretende determinar si la empatía está presente 
en el mensaje publicitario y si el contenido audiovisual refleja la realidad 
de la sociedad. Para ello se recolectaron piezas audiovisuales creadas por 
las marcas McDonald’s y Cervecería Nacional CN en el último semestre 
del 2021; con ellas se estudió el contenido en el discurso audiovisual 
de forma observacional y se realizó un focus group. El estudio reveló 
que la producción audiovisual de estas marcas tiene una inclinación a 
la creación de piezas publicitarias con mensajes referentes únicamente 
a la bioseguridad y a la pandemia; a diferencia del contenido generado 
en la sucursal estadounidense de McDonald’s del cual la pandemia ya 
no se representa como personaje principal de los spots.

El 11 de marzo del 2020 el COVID-19 es declarado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia a nivel mundial, 
después de que alrededor de 114 países reportaran más de 118.000 casos.
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En la actualidad, la pandemia ha tenido un impacto significativo 
alrededor del mundo que ha provocado en la sociedad un cambio tanto 
de sus hábitos, como de sus comportamientos.

Se sabe que dependiendo de si el mensaje publicitario se comunica 
correctamente, el espectador se motivará o no a realizar una acción, 
entonces cabe formular la pregunta de ¿Se ha adaptado la publicidad a 
las necesidades y tendencias del nuevo consumidor?

Desde el 2020, las tendencias en la publicidad han girado en torno 
a temáticas similares; como por ejemplo el cuidado personal, el dis-
tanciamiento social, entre otras. Este patrón no es común solo en las 
marcas comerciales, sino también es adoptada por los gobiernos para 
controlar los contagios con mensajes más drásticos y emotivos.

En el siguiente análisis se revisó material audiovisual realizado 
y subido a YouTube por la cadena de restaurantes de comida rápida 
McDonald’s Ecuador y se la comparará con su contraparte en Estados 
Unidos, McDonald’s Oficial.

También se realizó el mismo análisis a los spots publicitarios de las 
campañas de Cervecería Nacional CN, la marca más popular de cerve-
zas en Ecuador; para así responder las variantes de ¿Cómo se refleja la 
realidad de la pandemia a través de los comerciales?

La publicidad post COVID-19 no está reflejando la realidad actual de 
la sociedad hasta el punto de que hace que el espectador le reste impor-
tancia a la pandemia y ponga en peligro su salud y la de sus familiares.

En base al análisis del discurso audiovisual, se concluyó que no 
existe por parte de la producción ecuatoriana, para McDonald’s, un nivel 
competitivo en cuanto a la producción extranjera; puesto que es superado 
en calidad, en el uso de los recursos y en técnicas de comunicación. 
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Por otra parte, en el caso de Pilsener Oficial, hay un tratamiento y 
dedicación a la publicidad superior en calidad y en contenido de valor, 
contrastando de esta manera que si existe predisposición a hacer un 
buen trabajo audiovisual en el país.

La publicidad local gira en torno al eje de la bioseguridad, la vacu-
nación y la pandemia viéndose en la necesidad de comunicar constan-
temente a su público que: cumple con los estrictos protocolos; o que 
está comprometido a realizar una labor social; Y lo hacen de tal forma 
que olvida el ideal de la marca y genera en el espectador un mensaje 
de rechazo, confusión o desdén.

Para el espectador es evidente la brecha que existe entre los nive-
les de calidad de la producción local vs. la extranjera, hasta tal punto 
que tiende a juzgar el producto ecuatoriano de antemano. Existe en la 
publicidad local un reflejo de la situación actual de la post pandemia. 
Sin embargo, no conectó o no generó insights con la empatía del público.
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a teCnologIa CoMo InstruMento de InClusão 
e ressoCIalIzação do detento pelo ensIno 

superIor a dIstânCIa: relato de experIênCIa

Ana Elisa Alencar Silva Oliveira

A tecnologia através de suas ferramentas e técnicas ocasionaram 
consideráveis mudanças no comportamento humano e, não diferente-
mente, na educação, principalmente a partir de 1990 com a expansão, 
no Brasil, das tecnologias digitais. O uso da tecnologia nas instituições 
educacionais abriu um leque de possibilidades para a formação de 
alunos em diversas condições. Nesse ínterim, a educação a distância 
democratizou o acesso ao ensino universitário como forma de inclusão 
exemplificado pelo caso vivenciado de um projeto que leva aos indiví-
duos do sistema prisional do estado de São Paulo o ensino universitário 
através de 280 bolsas de estudo. Sendo assim, com caráter exploratório 
o trabalho tem por objetivo apresentar a experiência do uso da tecno-
logia como instrumento de inclusão e ressocialização do detento pelo 
ensino superior a distância. Com aproximadamente 919.000 indivíduos 
presos no Brasil, segundo o Banco Nacional de Monitoramento de 
Prisões do Conselho Nacional de Justiça (s.d.), o sistema carcerário 
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brasileiro, pela superlotação, não subsidia a recuperação daqueles que 
foram condenados a anos ao regime fechado. Com grande dificuldade 
de romper o ciclo de exclusão e criminalidade, a taxa de reincidência 
com o retorno do preso ao sistema carcerário atinge números elevados 
obrigando a sociedade a rever a situação social a qual o penitenciário 
está submetido tornando-se indispensável a avaliação dos seus efeitos na 
contemporaneidade. Considerando que a Constituição brasileira (1988), 
o Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 preveem ao apenado situação 
especial que o condiciona a uma limitação dos direitos previstos, isto 
não significa que este, além da liberdade, perca a condição de pessoa 
humana e a titularidade dos direitos não atingidos pelo ordenamento 
jurídico. Sendo assim, um dos caminhos para a real reintegração do 
preso na sociedade é a educação e através dela a qualificação para que 
este não continue a viver à margem da sociedade com trabalho infor-
mal ou, como em muitos casos, a volta ao crime por opção. Na Lei de 
Execução Penal o legislador buscou assegurar à pessoa privada da sua 
liberdade a educação formal oportunizando a este indivíduo maiores 
condições de se estabelecer no mercado de trabalho após o cumprimento 
da pena e, concomitantemente, fortalecer a disciplina no interior do 
estabelecimento prisional e a ocupação proveitosa do preso. A falta de 
espaço específico para o desenvolvimento de atividades educacionais 
na arquitetura prisional e algumas condições impostas à condição das 
pessoas condenadas à prisão não se constituíram em entraves para que 
o Centro Universitário de Lins – Unilins juntamente com a Secretaria 
da Administração Penitenciária, Coordenadoria de Unidades Prisionais 
da região Noroeste do Estado e a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro 



224

meistudies

Pimentel (FUNAP) viabilizassem curso gratuito de graduação EAD para 
12 penitenciárias e centros de ressocialização do interior do estado de 
São Paulo. O desafio foi alicerçado nos resultados de comprometimento 
e evolução dos alunos após vídeo aulas, discussão de conteúdos por 
pares e em grupo e, pelo fato inédito de provas online, autorizadas pelo 
Secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. A utilização das 
tecnologias da informação e comunicação por meio do ensino remoto pos-
sibilitaram, principalmente após a pandemia da COVID-19, a utilização 
de recursos tecnológicos não empregados anteriormente e uma reflexão 
sobre as estratégias pedagógicas a serem utilizadas após a descoberta 
das potencialidades ofertadas por estes recursos. A experiência relatada 
intenciona apresentar o caso de assistência educacional ao apenado para 
proporcionar melhores condições de readaptação social possibilitando 
a ele retornar à vida em liberdade de maneira mais ajustada pelo apri-
moramento e eleição de valores de interesse comum positivada pelo 
processo educacional. Sendo assim, nota-se que a tecnologia aplicada 
à educação tem permitido a reintegração social do ao indivíduo privado 
de liberdade que, além dos conhecimentos e da formação intelectual, 
possibilita a ele realizar um objetivo pessoal e agregar a esperança em 
ampliar as oportunidades no regresso a sociedade permitindo liberdade 
ampla e o progresso social através da melhoria da condição humana, 
saúde, condições de vida, equidade social e produtividade.
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arena de dIsputa na publICIdade dIgItal: 
“luva de pedreIro” e a artICulação de 

narratIvas MIdIátICas

Breno da Silva Carvalho

O artigo reflete sobre Iran Santana Alves ou Iran Ferreira, conhecido 
como Luva de Pedreiro, e sua atuação profissional no mercado midi-
ático digital brasileiro na condição de influenciador/creator. A partir 
de publicações espontâneas em 2021, em seu perfil no TikTok, o jovem 
brasileiro de 20 anos, natural de Quijingue (Bahia/Brasil), teve rápida 
ascensão na plataforma digital conquistando seguidores e projeção na 
mídia, principalmente, junto ao segmento esportivo. O conteúdo produ-
zido era simples: a gravação da cobrança de faltas em campo de futebol 
de terra batida; após o lance, a comemoração do gol era celebrada com a 
sentença “Receba!”. Observando o uso de luvas por jogadores europeus 
devido ao frio, Iran recorreu a luvas de pedreiros, nascendo o apelido:

Foram os críticos que me identificaram como ‘Luva de Pedreiro’. [...] 
O normal é jogar com luva de marca, né? Os jogadores que eu queria 
ser jogam com luva na Nike, Adidas. Eu não tinha condições de ter uma 
igual. Fui lá na casa de construção e paguei R$ 2,50 nesse par de luvas. 
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E aí os caras começaram a falar ‘luva de pedreiro’ [...]. E como eu sou 
um cara impinhento, não ligo, tô nem aí. (Cesarini et al., 2022, par. 11)

Destacam-se dois pontos da fala: (a) a menção a marcas – uma pista 
sobre a presença de “narrativas ficcionais” de branding (Carrascoza, 2014); 
(b) o termo “impinhento” para designar “pessoa com muito ímpeto, que 
não desiste” (Cesarini et al., 2022). A criação de palavras também é 
pontuada no programa Fantástico (2022), como contraponto ao principal 
ponto da reportagem: o imbróglio com seu antigo empresário Allan Silva 
Jesus. Por decisão judicial, a matéria não apresentou detalhes, embora 
tenha indicado o desconhecimento do influenciador sobre o contrato, 
uma vez que ele e seus pais não sabem ler (Fantástico, 2022). Em 20 de 
julho, o conteúdo foi divulgado pelo UOL: firmado em 25 de fevereiro, 
o documento prevê “exclusividade, investimento apenas por parte do 
influenciador [...], lucros divididos em 50% para cada [...] e multa resci-
sória mínima [...]: 5,2 milhões” (Siqueira et al., 2022b) – multa vigente 
unilateralmente, ou seja, no caso de ruptura do contrato por Iran, o que 
ocorreu em junho/2022 (G1 BA, 2022). Em ano de Copa, a imagem 
de Luva é valiosa para a publicidade: são 18,7 milhões de seguidores 
no TikTok; 17,5 milhões no Instagram, 1,7 milhão no YouTube e 84 mil 
no Twitch.tv. Atualmente, Falcão, ex-jogador de futsal, e outro sócio 
gerenciam a carreira do creator através da F12 Entertainment (Lance!, 
2022). Em seu novo contrato, Luva de Pedreiro detém 60% do valor 
bruto e a gestora 40%, mais custos. Do histórico com Allan Jesus, há 
três acordos publicitários com receita de R$1,78 milhão (Siqueira et al., 
2022a). A partir desta contextualização, delimita-se o escopo do artigo: 
observar as narrativas midiáticas que estes agentes – empresas e influen-
ciador – constroem sobre seu(s) negócio(s), operando como “vetores de 
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sentido” (Norberto, 2003). Particularmente, no caso de Iran Ferreira, 
há ainda a articulação com os conteúdos produzidos enquanto creator 
e sua narrativa pessoal, ligada ao enfrentamento de obstáculos – um 
deles ainda em curso: em 26 de julho, está prevista audiência de con-
ciliação com o antigo empresário, que reivindicou multa rescisória de 
R$20 milhões para encerramento da causa; Falcão e Iran recusam o acordo 
(Andrade, 2022). O texto recorre a Corrêa (2012), Karhawi (2017) e, 
metodologicamente, a Carvalho (2016), uma vez que reconhece a mídia 
como metáfora narrativa; afinal, as redes digitais de Luva manifestam 
textualidade própria enquanto canais midiáticos reflexivos à gradativa 
construção de seu “projeto de vida” (Velho, 2008), engendrado a partir 
de peças que refletem seu desconhecimento e sua ingenuidade diante do 
mercado. Assim, pode-se analisar a arena de disputa que este mercado 
midiático digital promove em torno do jovem e como tais superações 
– já vividas ou futuras – projetam-se em seus canais, os quais atendem 
a “retórica do capital, à luz da prática publicitária neoliberal” (Rocha, 
2010). O texto problematiza a constituição da imagem do influenciador 
e a dinâmica de estruturação de suas redes digitais, assim como visa 
compreender os limites da atuação empresarial em relação à gestão de 
carreiras –  entendimento que delineia as condutas de mercado no digital 
e alimenta o debate ético da publicidade neste segmento.
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CIne aCCesIble en los FestIvales de CIne 
aMbIental latInoaMerICanos

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa

De acuerdo a censos, un gran porcentaje de la población mundial 
presenta algún tipo de discapacidad. Aun cuando se cuente con avan-
ces importantes en materia legislativa, se ha tratado de incluir a las 
actividades culturales a las PcD (Personas con Discapacidad) a través 
de programas, jornadas y eventos especiales. Pese a estos esfuerzos, la 
incorporación de tecnologías y adecuación de edificaciones no ha sido 
inmediata si se le compara entre regiones.

Algunas experiencias en Iberoamérica muestran la integración de 
las PcD. En España, por ejemplo, El Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (2003) y los institutos autónomos garantizan la accesibilidad 
con claras líneas de acción. Específicamente en el área de cine se cuenta 
con el siguiente grupo: a) Recursos informáticos y bucle de inducción 
magnética. b) Mejoras arquitectónicas. c) Introducción de subtitulado 
de las películas que reciban subvención, películas audio-escritas y con 
bucle magnético. d) Organización de una semana de cine accesible. 
e) Proyección de películas accesibles en los festivales. f ) Investigación 
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en metodologías educativas. g) Acciones formativas sobre discapacidad 
y programas de formación, talleres para productoras audiovisuales. 
h) Incorporación de las asociaciones en la presentación de iniciativas.

Los escasos estudios en materia de gestión en el campo de los fes-
tivales de cine ambiental en Latinoamérica motivó a la investigadora a 
desarrollar la presente investigación donde se busca develar desde las 
voces de los directores de Cinema Planeta, Festiverd y Patagonia Eco 
Film Fest, sus percepciones y significados atribuidos al cine inclusivo 
en los festivales de cine ambiental.

De acuerdo a los intereses y propósitos de investigación, el estudio 
tiene un enfoque cualitativo dentro del Paradigma Fenomenológico 
Interpretativo. Se seleccionaron los directores de festivales de cine 
ambiental de tres países latinoamericanos (México, Argentina y Vene-
zuela) con diferentes ubicaciones espaciales y origen en la línea del 
tiempo. Mediante entrevistas a profundidad se buscó comprender desde 
sus voces la gestión de un festival de cine ambiental.

Los directores de cine ambiental argentino catalogan el cine accesible 
como cine inclusivo. Una forma de llegar es por medio de la tecnología 
la cual es utilizada en la exhibición de cortometrajes o largometrajes. En 
esta búsqueda surgen varias técnicas: (a) La audiodescripción dirigida a 
personas ciegas, (b) La subtitulación abierta u oculta dirigida a personas 
con dificultad de visión o sordas, (c) La interpretación por medio de 
señales que benefician a las personas con dificultad de audición.

Son iniciativas que requieren de: (a) Dispositivos para las salas de 
cine según el tipo de discapacidad (pantallas adicionales, auriculares 
inalámbricas y/o bucles magnéticos). (b) App diseñado para las perso-
nas con discapacidad (visual, auditiva y/o cognitiva) con la finalidad 
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del disfrute de videos ambientales desde celulares o tabletas en tiempo 
real. (c) Dispositivos para la computadora fija desde casa. (d) Pelícu-
las con formatos adecuados que se sincronicen con los elementos de 
accesibilidad.

El director o directora del festival de cine argentino indica que: 
“Con grupos hicimos unas proyecciones para ciegos el primer año. 
Después hicimos unas proyecciones para hipoacúsicos. La idea es ir 
sumando grupos sociales que puedan acercarse al festival” (TG/CA/
AS1.L: 223-224, 2020).

Se entiende que la tecnología puede generar inclusión. No debería 
haber espacio para la exclusión si el director o directora del festival 
cuenta con los recursos económicos y tecnológicos adecuados para ges-
tionar el festival. Sin embargo, es un proyecto implementado por fases. 
En este momento, se promueve la cultural del ocio inclusivo donde “se 
reconoce que todas las personas tienen derecho a estar presentes en la 
comunidad y a participar activamente” (Guirao & Vega, 2012, p. 25).
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óCulos dIgItal assIstIvo: 
sItuação e IMplICações para o desIgn

Marcella Lomba Nicastro
Gabriela Simão Dias

Fausto Medola

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número 
de pessoas com deficiência visual vêm crescendo nas últimas décadas, e 
estima-se que somam cerca de 285 milhões de pessoas em todo o mundo. 
A deficiência visual propicia a privação sensorial, pode-se prejudicar 
a locomoção, conhecimento de ambientes, objetos, indivíduos entre 
outras dificuldades na sociedade e na vivência diária. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) classifica a deficiência visual em quatro níveis: 
sem comprometimento visual, comprometimento visual moderado, 
comprometimento visual severo e cegueira. O desenvolvimento de 
produtos que auxiliam na inclusão de pessoas com deficiência visual é 
um dos objetivos da Tecnologia Assistiva alinhada ao campo do Design. 
Com a popularização das tecnologias de informação e comunicação 
digitais em diversos momentos da vida diária, garantir a igualdade de 
acesso à informação e aos serviços digitais é uma preocupação, tanto 
para as pessoas com deficiência visual, quanto para a sociedade como 
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um todo. Avanços no campo das tecnologias assistivas, especialmente 
no desenvolvimento de “wearables” (dispositivos vestíveis), podem 
ser ferramentas de assistência em vistas de aumentar a aceitação e 
independência das pessoas nas atividades diárias. Assim como outros 
computadores, os óculos digitais assistivos, podem coletar informações 
de sensores externos ou internos, podem guiar o usuário, informá-lo 
sobre o ambiente ao seu redor, alertá-lo sobre ameaças e auxiliá-lo na 
realização de tarefas simples que de outra forma seriam difíceis. Neste 
contexto, este artigo descreve um estudo exploratório sobre  a situação 
da pesquisa e das soluções existentes sobre óculos digital assistivo 
para pessoas com deficiência visual, e discute as implicações para o 
Design. Para isso, o estudo se baseou em uma Revisão Bibliográfica 
para fundamentação teórica e identificação da evolução da pesquisa no 
tema, seguido de um Benchmarking de produtos já comercializados no 
mercado. Os resultados apontam um crescente avanço nas pesquisas 
na área de Tecnologias Assistivas vestíveis, no tocante aos óculos, 
bem como no desenvolvimento comercial desses produtos. O tema 
configura-se como atual e emergente, porém observa-se que há poucas 
abordagens de pesquisas nacionais que buscam contemplar este tipo de 
solução, em contraste a uma certa expansão nos últimos anos de pesqui-
sas internacionais. A pesquisa sobre tecnologia assistiva para pessoas 
com deficiência visual tradicionalmente se concentra em: mobilidade, 
navegação e reconhecimento de objetos; incluindo mais recentemente o 
acesso à informação e interação social. Ainda, duas categorias de óculos 
digitais assistivos foram identificadas, sendo dispositivos acoplados a 
uma armação com lentes, com ênfase na função adaptativa e dispositi-
vos imersivos com ênfase na função assistiva. No âmbito do Design, ao 
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trabalhar em projetos voltados para este tipo de tecnologia assistiva, é 
importante buscar alinhar a capacidade de resposta funcional às expecta-
tivas sociais e culturais que irão afetar a sua adoção - ou rejeição. Estes 
dispositivos representam uma oportunidade no projeto de design para 
se aprender sobre o contexto do usuário e apresentar feedback visual, 
promovendo um design inclusivo e ciclos de feedback ativo.
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o dIsCurso da saúde públICa durante a 
pandeMIa: bIopoder e ações CoMunICatIvas do 

MInIstérIo da saúde

Victoria Sayuri Freire dos Santos Kudeken

O direito universal a saúde no Brasil surge a partir do Sistema Único 
de Saúde, SUS, com a constituição de 1988. Como marco de retomada 
da democracia e com efeitos em diferentes setores sociais que o governo 
administra para a salubridade das regiões rurais e urbanas do território 
nacional. Já como um promotor de bens simbólicos de consumo, as 
práticas de promoção e prevenção em saúde ganham complexidade não 
somente na estrutura e materialização dos atendimentos como também 
pelos imaginários do que é um atendimento de qualidade. Nesse sentido, 
é possível compreender que diferentes saberes atuam na identidade da 
saúde pública provendo um espaço discursivo de disputas.

Compreendendo que o discurso se implica como instrumento do 
poder, mas também como um ponto de confronto a partir dos atritos 
gerados nos diferentes contextos em que são aplicados, podemos ver os 
lugares de embate nas perspectivas individuais da saúde pública. Isso 
se confere não somente nas mudanças temporais das ações e insumos 
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consumidos para práticas saudáveis, como também nos imaginários 
existentes do que vem a ser uma prática saudável, como também no 
imaginário do que a saúde pública pode fazer. A esses mecanismos de 
produção, a possibilidade de disciplina controle está em atrito com os 
pontos de resistência.

Nesta perspectiva, o olhar para as práticas representacionais torna-se 
relevante para a compreensão dos modos sociais aceitos nas condu-
tas de saúde. O principal objetivo do estudo é analisar as estratégias 
discursivas mobilizadas nas práticas representacionais sobre o SUS 
durante os meses iniciais da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, 
compreendendo como ela se articula ao consumo simbólico da saúde 
pública.  Para o alcance do objetivo, o estudo terá como etapas de per-
curso: mapear as estratégias discursivas mobilizadas nos materiais de 
divulgação do Ministério da Saúde, MS, em relação ao papel da saúde 
pública no Brasil; identificar quais os lugares de disputa dos discursos 
sobre o SUS e sobre o papel da saúde pública e compreender como essas 
estratégias discursivas estão articuladas a um consumo simbólico da 
saúde pública. O corpus proposto para análise, terá o recorte de duas 
publicações do MS nos meses de março e abril de 2020.

Ao percorrer os estudos de Foucault mostrando as transformações 
sociais que possibilitaram a medicina como um instrumento de poder e 
as dinâmicas políticas que produzem os sentidos de verdades, é possível 
ainda refletir a partir das histórias de formação e atrito pelas ações e 
representações do SUS sobre o que está sendo exibido ou esvaziado 
nos lugares de disputa. A partir das publicações oficiais sobre a pande-
mia, pode-se observar como as condutas do MS se impõem sobre os 
hábitos e sobre construções da memória oficial, mesmo que a partir de 
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um recorte muito específico de dados, que são pautados de acordo com 
as necessidades e discursos empregados para justificar tais tomadas de 
decisão. Ainda, a relevância da análise está implicada na percepção de 
como as representações do MS impactam a rotina e as relações sociais 
a partir de um consumo simbólico da saúde pública.
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a aproprIação da InForMação CIentíFICa CoMo 
arguMento de desInForMação na pandeMIa da 

CovId-19

Luana Chinazzo Müller
Mágda Rodrigues da Cunha

A desordem informacional não é um fenômeno novo, mas ganha 
contornos de complexidade em momentos extremos. O ecossistema 
de mídia atual – marcado por aspectos como a significativa oferta de 
conteúdo, a sociabilidade on-line e articulação de algoritmos – colabora 
para que ela ganhe novas proporções. A pandemia da covid-19 eviden-
ciou esse problema, uma vez que estabeleceu um ambiente em que a 
necessidade por informação é acompanhada pela insegurança midiática 
(Lee, 2014), o que acabou por favorecer o consumo de conteúdos que 
apelam para as emoções e que reforçam crenças.

Nesse contexto, o desenvolvimento das vacinas contra o SARS-
-CoV-2, além de enfrentar desafios próprios do fazer científico e da 
luta contra o tempo, em meio a uma crise sanitária com milhões de 
vítimas, encontrou hesitação e recusa da população influenciada pela 
desinformação. Surgem sentimentos de medo e desconfiança, explorados 
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por movimentos negacionistas como os antivacinas, que colocam sob 
suspeição a eficácia e a segurança dos imunizantes. Os argumentos 
apelam para a emoção, fake science e teorias conspiratórias.

Com intuito de melhor compreender a situação descrita no cenário 
brasileiro, este artigo tem como objetivo identificar e descrever critica-
mente as características das notícias falsas sobre a vacinação infantil. 
Para isso, as seguintes questões nos orientam: 1) quais características se 
sobressaem nas notícias verificadas sobre a vacinação infantil no Brasil, 
2) em quais canais esses conteúdos circulam e quais são os seus forma-
tos e 3) que tipos de argumentos/explicações/elementos utilizam para 
gerar uma ideia de legitimidade e veracidade entre seus consumidores?

A partir da análise de conteúdo (Bardin, 2009), serão observa-
das quantitativa e qualitativamente as informações verificadas por 
agências de checagem brasileiras que constam na base de dados do 
CoronaVirusFacts Alliance, consórcio de imprensa que reúne veículos 
de mais de 80 países e é organizado pela International Fact-Checking 
Network – IFCN. O corpus de pesquisa reúne os conteúdos dos três 
meses antes e após o início da vacinação em crianças com idades entre 
5 e 11 anos no Brasil, em 14 de janeiro de 2022. Portanto, o período de 
análise é entre outubro de 2021 e abril de 2022.

As verificações que compõem o nosso corpus incluem diferentes 
tipos de desordem informacional, conforme classificações de Wardle e 
Derakhshan (2017), como conteúdos falsos, errôneos e descontextua-
lizados, que circularam por mídias sociais e aplicativos de mensagens. 
As notícias foram checadas pelas agências Lupa e Aos Fatos e pelo 
Estadão Verifica, iniciativa de checagem do jornal O Estado de S. Paulo. 
Para garantir que base de dados não estivesse defasada, também buscamos 
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pelas notícias diretamente no site desses três projetos jornalísticos no 
período determinado. Os resultados, classificados por categorias, serão 
analisados, relacionando-os ao ecossistema midiático e destacando seu 
impacto no contexto pandêmico.

Shirky (2011) descreve o desenvolvimento de uma nova e complexa 
ecologia da mídia, intensificada pela internet, na qual as conversas 
efêmeras, antes restritas a determinados ambientes, adquirem dois 
aspectos até então reservados aos profissionais da mídia: acessibilidade 
e permanência. Acessibilidade quer dizer que outras pessoas podem ler 
o que alguém escreve e permanência se refere à duração de determinado 
texto escrito. A esses pontos, sugerimos acrescentar a decisão do próprio 
público, integrando um ecossistema que se auto-organiza.

Até há pouco tempo, quase todo o conteúdo que circulava era pro-
duzido pela mídia. Para publicar algo, era preciso pedir permissão e 
receber autorização de editores, que atuavam como barreira entre textos 
públicos e privados, relembra Shirky (2011). Embora tenham mudado 
essa configuração, as mídias sociais, afirma o autor, não provocam os 
protestos e nem tornam os usuários mais conscientes em relação às cau-
sas nas quais protestam. Estas consequências são criadas por cidadãos 
que querem mudar a maneira como se desenrola o diálogo público e 
descobrem que têm a oportunidade de fazê-lo.

As motivações humanas, aponta Shirky (2011), modificam-se pouco 
ao longo dos anos, mas as oportunidades mudam pouco ou muito, 
dependendo do ambiente social. Quando a oportunidade muda muito, 
o comportamento faz o mesmo, desde que as oportunidades sejam 
atraentes para as verdadeiras motivações humanas. Nesta conversação 
complexa que constrói o ecossistema, cidadãos e consumidores se 
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organizam através de redes on-line e, por isso, são menos dependentes 
de instituições ou empresas herdadas, como editores, organizações de 
notícias, hospitais, sindicatos e assim por diante (Van Dijck et al., 2018).
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o uso do JornalIsMo de dados na pandeMIa 
da CovId-19: uMa revIsão sIsteMátICa 

entre 2020 e 2021

André Gonçalves da Silva Bezerra
Pâmela Araújo Pinto

Na última década, as práticas de jornalismo de dados ou jornalismo 
baseado em dados (data driven journalism) passaram a ser mais fre-
quentes no campo da produção de notícias (Renó, 2018). O uso de dados 
passou de ser uma característica mais presente na cobertura de economia 
ou indicadores sociais e ganhou outras editorias, e também passou a ser 
uma ferramenta importante para a realização do jornalismo investigativo 
(Lázaro Junior et al., 2018), favorecendo ainda práticas colaborativas e 
descentralizadas de produção (Schwingel & Zanotti, 2021).

No campo da saúde, durante a pandemia de Covid-19, o uso de 
dados conquistou crescente visibilidade no período (Desai et al., 2021). 
Atento a esse cenário, este trabalho tem o objetivo de realizar uma 
revisão sistemática sobre o uso do jornalismo de dados no contexto do 
primeiro ano da pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2021. Com isso, 
busca-se responder à pergunta da investigação: como se deu a produção 
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e disseminação de jornalismo de dados sobre a Covid-19, no período 
proposto? Para tanto, foram consideradas as bases bibliográficas PubMed, 
Web Of Science e Scopus. Busca-se identificar elementos que possam 
colaborar na compreensão do trabalho das editorias de jornalismo de 
dados na cobertura da pandemia.

Nesse sentido, esta revisão busca oferecer à tradição de estudos 
interdisciplinares um olhar sobre o emergente campo de jornalismo de 
dados e seu potencial informativo no ecossistema comunicacional e 
informacional da saúde, avaliando sua contribuição para a comunicação 
pública de risco e promoção da saúde.

Além da relevância dos painéis de acompanhamento epidemiológico 
da Covid-19 em diferentes países, por diferentes agentes (Desai et al., 
2021), alguns dos pontos que esta revisão pretende observar são a 
utilização de técnicas e metodologias de jornalismo de dados, seus 
potenciais para a compreensão dos diversos aspectos da pandemia por 
parte do público, e os benefícios e desafios relativos em sua incorporação 
profissional. A definição e contextualização do jornalismo de dados foi 
feita a partir da literatura nacional e internacional sobre o tema (Renó, 
2018; Schwingel & Zanotti, 2021).

Realizou-se uma revisão sistemática, de acordo com o modelo 
PRISMA (Moher et al., 2009). Os termos-chave de busca foram: data 
journalism e covid-19. A busca foi realizada em três etapas, entre os 
meses de maio e julho de 2022. Foram critérios de elegibilidade desta 
revisão: artigos revisados por pares, em periódicos de acesso aberto, 
escritos na língua inglesa e publicados entre 2020 e 2021. Identifica-
ram-se um total de 59 artigos, após a retiradas dos trabalhos duplicados 
e dos critérios de elegibilidade permaneceram 20 artigos.
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Em, seguida foi realizada a leitura do título e do resumo. 12 artigos 
foram excluídos por não se enquadrarem no escopo desse estudo (abor-
davam mudança no jornalismo decorrentes da pandemia, o enfrenta-
mento da desinformação, o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, 
aplicativos de saúde pública, busca online e comunicação pública). 
Por fim, três (03) artigos foram incluídos leitura completa. Os artigos 
selecionados, de Córdoba-Cabús et al. (2020), Desai et al. (2021) e 
Liu (2021), retrataram o tema em três diferentes âmbitos geográficos, 
América do Norte, Europa e Ásia. Como resultados preliminares, 
destaca-se que os artigos enfatizaram aspectos relacionados à ino-
vação a partir da utilização do jornalismo de dados na cobertura da 
crise sanitária. Também foi destacado o contexto do uso de métodos 
digitais como mecanismos de suporte a uma comunicação de risco no 
contexto da pandemia. Por se tratar de um tema em curso, considera-se 
que a produção sobre o jornalismo de dados durante a pandemia ainda 
seja crescente. Considerando isso, entende-se que este estudo tem 
como limitação significativa a não inclusão de outros idiomas além do 
Inglês, uma vez que diferentes línguas poderiam ampliar o número de 
experiência no âmbito do jornalismo de dados. Cabe destacar regiões 
com expressivo impacto da pandemia, a exemplo dos países de língua 
portuguesa e o espanhol, poderiam oferecer um panorama do uso do 
jornalismo de dados nessas áreas geográficas, a exemplo da América 
Latina, de países africanos que compõem a comunidade lusófona e da 
península ibérica europeia (Portugal e Espanha).
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MulHeres na audIodesCrIção: 
20 anos de HIstórIa

Lucinea Marcelino Villela

A audiodescrição (AD) é considerada uma modalidade de Tradu-
ção Audiovisual Acessível (TAVa) e consiste na tradução oralizada 
(ao vivo ou gravada) de elementos visuais estáticos ou em movimento. 
Segundo Motta (2010, par. 2), o recurso é “uma modalidade de tradução 
intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo possibili-
dades maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a 
inclusão cultural, social e escolar”. No Brasil, a AD é uma área ainda 
recente tanto profissionalmente como academicamente, seus primeiros 
registros ocorreram entre 1999 e 2000 e foram realizados no contexto 
cinematográfico. Ao analisarmos as referências sobre audiodescrição em 
nosso país, é perceptível que seu rápido desenvolvimento e expansão 
ocorreram graças ao protagonismo de mulheres que de forma incessante 
têm implantado o recurso de norte a sul. Nas últimas duas décadas, 
eventos e materiais de inúmeros gêneros foram audiodescritos em sua 
grande parte por mulheres: peças, óperas, filmes exibidos na televisão e 
no cinema, comerciais televisivos, concertos, exibições, Copa Mundial 
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de Futebol, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Cerimônias, Carnaval etc., o 
que demonstra a diversidade da aplicação do recurso no Brasil. O presente 
trabalho terá como objetivo apresentar os primeiros resultados de uma 
pesquisa historiográfica sobre as pioneiras brasileiras em audiodescrição, 
as quais atuam em todas as funções envolvidas nessa área de tradução 
audiovisual acessível (roteirização, locução e produção). A primeira 
etapa da pesquisa teve início em 2020 e seu foco foram as pioneiras 
que atuam especificamente na prática profissional da AD nas regiões 
sul (Porto Alegre) e sudeste (Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo). 
Devido às restrições impostas pela pandemia, foram realizadas entrevis-
tas apenas por meio da plataforma Google Meet, a partir de um mesmo 
roteiro com questões que buscaram identificar as primeiras experiências 
das entrevistadas com o recurso, suas áreas de formação, influências 
teóricas, marcos históricos da AD no Brasil e as características nacionais 
e culturais do recurso de acessibilidade. Alguns resultados constatados 
serão apresentados ao longo do trabalho. O primeiro ponto em comum 
entre as entrevistadas está relacionado às suas inspirações teóricas em 
TAVa. Embora tenham formações profissionais diferentes, detectou-se 
que todas entrevistadas consideram imprescindível o respaldo teórico 
no campo da AD, as influências mencionadas provêm da Espanha, 
Portugal e Estados Unidos. A aproximação com os usuários do recurso 
de acessibilidade foi também mencionada por todas as participantes da 
pesquisa, que julgam imprescindível que no processo de audiodescrição 
haja consultores envolvidos para legitimá-la. Em relação às funções 
desempenhadas, todas declararam que podem atuar como roteiristas, 
narradoras e produtoras, mas ao longo de suas carreiras preferem atuar 
em funções específicas. Outros dados referentes aos processos de 
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audiodescrição seguidos por elas serão detalhados ao longo da pesquisa. 
Nas próximas etapas do projeto serão entrevistadas pesquisadoras que 
foram pioneiras no contexto acadêmico ao criarem grupos de pesquisas 
em audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos.
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eCossIsteMas dIgItaIs eM saúde no brasIl

Tiago Negrão de Andrade
Osvando de Morais

Um ecossistema digital dinâmico é uma rede inter-relacionada de 
organizações, pessoas e/ou entidades que interagem e colaboram para a 
cocriação de valor. (Anwar,2019). Consiste em tecnologia (plataformas, 
haptics e dispositivos) e atores não tecnológicos (marcas, consumidores 
e comunidades de marca). As tecnologias não mediam o engajamento, 
mas geram novos tipos de práticas, incluindo descobrir, apropriar-se e 
cultivar. (Morgan-Thomas, 2020). A revolução digital está revolucionando 
as formas como a pesquisa em saúde é conduzida e, consequentemente, 
mudando os cuidados de saúde (Nebeker, 2019).

O Sistema Único de Saúde - SUS, adota as práticas integrativas como 
parte complementar do sistema biomédico, visto que, neste cenário de 
gerações hiperconectadas o modelo híbrido de profissionais de saúde 
merece uma revisão e organização para modelos colaborativos pensarem 
um formato de serviço digital em prol da saúde coletiva (Shegog et al., 
2020; Filice, 2021). Método: adotaremos um modelo observacional 
analítico feito de uma revisão bibliográfica afim de organizar e combinar 
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estudos já realizados entre estruturação de ecossistemas digitais e 
modelos de saúde no Brasil (biomédico, alternativo e complementares) 
discutindo e organizando equipes multidisciplinares propostas pelas 
Praticas Integrativas e Complementares (PICs) do SUS e como um 
modelo de suporte digital pode contribuir nas orientações preventivas 
de saúde. Nos ecossistemas digitais vê-se os profissionais que fun-
dem a visão do convencional (modelo biomédico) com o profissional 
alternativo (modelo holístico) formando a medicina integrativa com o 
profissional complementar que une ambas as visões. Resultados: um 
estudo de Alain et al. (2018) avaliou as melhores práticas para dimen-
sionar a saúde digital em países de baixa e média renda e conclui que 
saúde em ecossistemas digitais podem oferecer mudanças na cultura 
de saúde. O trabalho proposto Marcos-Pablos et al. (2019) apresentou 
um Modelo e Notação de Processos de Negócios (BPMN), focado em 
cuidadores, para desenvolver diferentes alternativas de exploração do 
ecossistema, levando em consideração os stakeholders do ecossistema 
e suas principais propostas de valor. O estudo de Marlien et al. (2026) 
propôs um ecossistema de inovação em saúde digital para a África do 
Sul e o feedback indicou um reflexo das realidades dos contextos em 
desenvolvimento onde todos os atores e sistemas são indicados que 
afetam a saúde digital. Conclusão: espera-se que possa contribuir para 
amadurecimento da proposta brasileira em projetar um ecossistema de 
saúde digital governável e para organização tecnológica do entendi-
mento da cultura de cuidado e que os profissionais de saúde entendam 
melhor a influência de cada um na cultura digital e sobre os trabalhos 
em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem em saúde como par-
tes complementares da profissão e da prática cidadã e que o modelo 
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de ecossistema digital e ambientes virtuais em saúde possam ajudar 
na redução orçamentária da área da saúde a longo prazo tornando o 
paciente parte da visão da construção da saúde.
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as Fake news e os governos abertos: uMa 
análIse de suas relações CoM os obJetIvos de 
desenvolvIMento sustentáveIs (odss) Frente 

ao CenárIo pós pandeMIa da CovId-19

Edgard Luiz Bernardes Valderramas
Pollyana Ferrari Teixeira

O presente artigo visa discutir a evolução da aplicabilidade das 
tecnologias da informação junto aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU), refle-
tindo inovações de recursos e possibilidades tecnológicas, com o obje-
tivo premente de garantir uma análise mais adequada das informações 
geradas pelos governos em seus portais de transparência, por meio de 
seus inúmeros conjuntos de dados (datasets).

As agendas internacionais, do governo aberto e do desenvolvimento 
sustentável, foram aderidas por diferentes países de distintas regiões. 
Um passo importante para a articulação dessas temáticas foi a Declaração 
Conjunta de Governo Aberto para a Implementação da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável assinada em 27 de setembro de 
2015. Dessa forma, os países firmaram mais um compromisso frente às 
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agendas internacionais: utilizar os esforços em impulsionar as políticas 
de transparência e governo aberto como ferramentas essenciais para a 
implementação dos objetivos previstos para a agenda 2030, visando o 
desenvolvimento sustentável (Burle et al, 2017).

A partir da metodologia da análise de dados e conteúdo, para reco-
nhecimento de padrões dessas informações, acredita-se que a Educação 
Midiática é o mais potente caminho para erradicar as fakes news e a 
universidade tem papel fundamental na formação de cidadãos para que 
se tornem agentes de transformação, que sejam reflexivos e que saibam 
filtrar o que é verdadeiro, relevante e ético.

De acordo com Pereira Neto (como citado em Pereira Neto et al., 2022) 
advertem que os casos de desinformação nos meios de comunicação não 
são novos. Pelo contrário, eles estão presentes desde os primeiros siste-
mas de escrita, sendo motivados principalmente por razões financeiras 
ou ideológicas, especialmente depois que ocorreu uma concentração 
dos meios de comunicação em poucas e grandes empresas. No entanto, 
as TIC facilitaram a criação e a disseminação de informações impre-
cisas e enganosas, o que poderia, em parte, explicar a dimensão que o 
fenômeno da desinformação tomou nos últimos anos.

Lamela (2022, p. 29) nos oferece por meio da poesia um aprendi-
zado lúdico, baseado em Paulo Freire, no livro “Ler o mundo”. O que 
podemos adaptar e usar no letramento midiático, pois

se potencializa um aprendizado baseado no pensamento. Uma meto-
dologia inovadora, sinônimo de melhora, que supera a aprendizagem 
memorialística e impulsiona a compreensão, a partir da contextua-
lização e das relações, assim como em análise e em argumentação. 
Com a finalidade de ensinar a pensar e a sentir.
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Para a psicanalista brasileira, Viviane Mosé, especialista em políticas 
públicas, “os jovens e as crianças, afastadas das questões humanas e 
sociais, das questões políticas, vão sendo treinados a ver o mundo apenas 
a partir de si mesmos, de sua condição, que pode ser de ´vencedor´ ou 
de ´perdedor´, de arrogância ou de revolta. Mas raramente são estimu-
lados a ler o mundo, a pensar essa sociedade, com sua complexidade, 
com os seus jogos e suas contradições, e quase nunca são convidados 
a ser atores nessa sociedade”. Han (2022, p. 10) vai concordar com 
Mosé quando diz que

acumulam-se informações e dados, sem se chegar a um saber. 
Cobiçam-se vivências e estímulos, nos quais, porém, se permanece 
sempre igual a si mesmo. Acumulam-se Friends e Followers, sem 
nunca se encontrar com o outro. Mídias sociais representam um 
estágio de atrofia do social.

Esses dois elementos de análise desse arsenal de informações gover-
namentais e da mídia, interseccionado com o cenário pós pandemia 
do Covid-19 são elementos cruciais para realizar novas e importantes 
descobertas nesse campo.
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ConstruIndo verdades no MeIo vIrtual: 
uMa dIsCussão a partIr da sérIe FICCIonal 

ClICkbaIt

Tatiana Helich
Valmir Moratelli 

As transformações tecnológicas e novos formatos globalizados de 
produção e circulação de produtos e informações, a partir das últimas 
décadas do século XX, provocaram rupturas em diversos aspectos da 
experiência cotidiana, inclusive a forma como o indivíduo se entre-
tém, produz e consome conteúdo. A troca de informações passou a 
ser mediada por telas e as tecnologias digitais – as redes sociais e o 
streaming, por exemplo, – ganharam um protagonismo, alterando as 
maneiras de interação social.

Como um “sintoma” (Jost, 2012) de nossa época, as séries contariam 
sobre as aspirações e a vida do indivíduo de um determinado tempo, 
revelando as peculiaridades daquele momento histórico. É no contexto 
do século XXI que a série Clickbait, lançada em 2021 pela Netflix, está 
inserida, apresentando os dilemas e perigos do crime com origem no 
ambiente virtual e que é posto em xeque também pelas redes sociais. 
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Não por acaso que o título da série é sugestivo: Clickbait, termo em 
inglês, que se refere a uma tática usada na internet para gerar tráfego 
online através de conteúdos enganosos (fake news) ou sensacionalistas, 
ou seja, os “caça-cliques”.

A pesquisadora Shoshana Zuboff (2019) cunhou o termo “capitalismo 
de vigilância” para designar um novo momento do capitalismo, em que 
dados são monetizados e são adquiridos por vigilância no ambiente vir-
tual. Para Vera Follain de Figueiredo (2009), a partir das duas últimas 
décadas do século XX, “ganha proeminência a vertente de pensamento 
que minimiza o caráter referencial do discurso histórico, diluindo as 
fronteiras entre história, mito e ficção” (p. 131). Assim, a autora também 
explica como as micronarrativas se tornam um “recurso utilizado pelo 
indivíduo, em sua solidão existencial, para se conectar com o outro e 
para reatar os fios partidos das narrativas identitárias, assumindo-se 
como centro da definição do sentido de sua própria vida” (p. 134).

Ao analisar Clickbait, nosso foco estará na culpada pelo crime: a 
senhora Dawn Gleed, pois é quando ocorre a reviravolta na trama e o 
telespectador descobre que a criminosa é uma senhora aparentemente 
indefesa, mas que será a responsável por construir a narrativa ao impul-
sionar o crime. Podemos entender aqui a assassina como autora, que 
escolhe a vítima (Nick Brewer) e constrói sua personagem visando a se 
emocionar e existir, pois como defende Aubert e Haroche (2013) é através 
da narrativa que o indivíduo é visto, exibido e, assim, passa a existir.

Neste artigo, propomos a análise de Clickbait como um “sintoma” 
de nossa época, o que proporciona uma discussão metalinguística sobre 
o quanto a ficção produz e representa a realidade e também sobre o 
próprio tema da série, em que a criação de fake news, a partir de um 
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catfish, interfere na vida cotidiana e o sensacionalismo de vídeos dis-
seminados pelas redes sociais pode ser impulsionador de crimes reais. 
As discussões acerca do “falso narrador”, ou seja, as histórias que 
apresentam uma versão dos fatos e, em seguida, promovem reviravol-
tas que canalizam as verdades para outros caminhos remetem ao que 
Mikail Bakthin ([1929] 2008) diz quanto ao poder que se dá à palavra.

O que se conta é uma versão, não uma verdade. Logo, o que se revela 
como narrativa é, na melhor das hipóteses, uma possibilidade entre 
tantas verdades a serem esmiuçadas. A enunciação na perspectiva de 
Bakthin é a articulação da forma linguística com a sua empregabilidade 
prática, ou seja, é o encontro entre a possibilidade e os acordos para que 
se construa uma verdade compatível com a realidade. Mas nunca uma 
verdade fidedigna e absoluta. Essa visão dialógica sobre a construção 
de um discurso é bastante pertinente de ser trazida, já que estamos 
discutindo a criação de uma narrativa que pretende seduzir e se fazer 
visível ao outro, mesmo que no meio virtual. Ainda que nosso exem-
plo seja um objeto ficcional, é utilizada uma crítica necessária a estes 
tempos, vale lembrar que, conforme Bakthin ([1979] 2010), a língua é 
subjetiva, se constrói no discurso, o que desencadeia a intersubjetividade 
na interação com o outro.

Este trabalho buscará discutir a construção de discursos ditos como 
verdadeiros no meio virtual e a consequência destes a partir da proposta 
da série Clickbait.
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ConCepts oF web serIes: How Have brazIlIan 
researCHers been understandIng tHeM?

João Paulo Hergesel

What are web series? If we were to analyze it in a general and 
superficial way, we would say that these are series produced for the 
internet. This definition, however, is broad enough to include a totality 
of productions for video sites, social networks, and streaming platforms. 
The big problem is that the series presented in these vehicles are quite 
different from each other, in terms of structure and in content, in aes-
thetics and in audience.

In 2013, during a first state of art on the subject, in which the format 
still resulted in scarce research in Brazil, we understood the web series 
as something very focused on independent production, from the rela-
tionship between art and video, from experimentation with audiovisual 
resources, from the freedom in script writing, to the participation of young 
people as content producer (Hergesel, 2013). Without a clear definition 
or initial concept, we groped in generally documentary sources, such 
as newspapers and magazines, and in authors who were also beginning 
their studies in this still un-colonized field.



266

meistudies

In 2016, with the advance of the research, we were already working 
with the concept that a web series is the “media narrative produced, 
primarily, in audiovisual language, in a serialized manner, in which 
episodes are available for access in online spaces subject to circulation, 
especially in video storage sites” (Hergesel, 2016, p. 1). We attributed 
an inspiration of the format to television series and we believed that 
“even with a low budget – which can limit the editing of episodes and 
the number of seasons – and with an uncertain audience, it usually 
presents a harmony between story and plot, focused on entertaining 
the viewer” (Hergesel, 2016, p. 1).

Already in the following year, this concept seemed to have been 
surpassed, considering the range of material that emerged through differ-
ent means, both free and paid. We concluded, at that time, that “it does 
not seem fair to us [...] to determine a closed concept or an inalienable 
definition for what a web series would be, since this form of expression 
finds its main characteristic in flexibility” (Hergesel, 2017, p. 13).

In a more recent study, dated June 2021, we saw the need to defend a 
general idea, to continue the analytic procedures of the object we called 
the web series. For this reason, we proposed, in a very broad way, that 
“the main characteristic of the web series is that it is designed, created 
and developed for the internet, with the purpose of reproduction in 
emerging technological devices, such as computers, tablets, cell phones 
and more recently, digital watches” (Hergesel et a., 2021, p. 6).

Mirroring what was presented in these previous surveys, we carried 
out a bibliographic mapping considering the last five years (2016 to 
2020), a period not covered by previous publications. This work, there-
fore, aimed to update the concept of web series, especially adopted in 
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Brazilian research, being attentive to the tangible possibilities in everyday 
hypermedia and considering the collisions caused with television series 
available on the internet, streaming series, and other ways of producing 
serial audiovisual narrative in contemporary times.

The theoretical foundation of this work is initially composed by 
authors such as Silva and Zanneti (2013), Romero & Centellas (2008), 
Jenkins (2009), Weller (2000), Aeraphe (2013), Wodevotzky (2015), 
Barbosa (2013), Peixoto (2014), Souza & Cajazeira (2015), Figueiredo 
& Lins (2015), Álvarez (2011), López Mera (2010), König (2014), 
Santiago and Domingues (2015), Schneider (2009), Lemos (2009), 
Bélanger (2014), Altafini & Gamo (2010), Hernández García (2011), 
Ramos & Neves (2015) Morales Morante & Hernández (2012), and 
Silva & Holzbach (2019).

Considering the reflections, we can finally elaborate a safer definition 
for the format, at least until new ideas materialize: The web series is a 
serialized media product designed for emerging technological devices 
and made available online. It is usually presented in a narrative (fic-
tional or documentary) mode, but it can manifest itself in the context 
of experimentations. Most of the time, it uses audiovisual language, 
but there are no impediments for it to be exclusively sound, visual, or 
verbal expression. Finally, it differs from television series and streaming 
series in that it usually brings closer shots, fewer characters, and avoids 
superfluous scenic elements.
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erosão da ConFIança dIante da estrutura 
FragMentada na veICulação de 

notíCIas audIovIsuaIs

Jemima Bispo
Ana Paula Goulart de Andrade

Simone Teixeira Martins
Luiz Felipe Novais Falcão

A convergência digital Jenkins (2009) retrata a capacidade de defi-
nir as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais 
percebidas no cenário contemporâneo dos meios de comunicação. 
Contudo, para além das potencialidades já reconhecidas, o fenômeno 
também gera debates acerca do que representa o enorme volume de 
informações que circula pela rede virtual. Nesse ambiente, o desafio 
dos produtores de conteúdo é fazer com que prevaleçam os valores 
do jornalismo profissional na dissonância sui generis do meio digital, 
que abarca, em suas múltiplas plataformas, realidade e ruído, fato e 
opinião, notícia e “notícia falsa”, saturação e ausência de informação, 
entre tantas outras cacofonias.

Nessa lógica, apresentamos esta proposta de trabalho, cujo objetivo 
é investigar as coberturas telejornalísticas que, em uma mirada inicial, 
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nos parecem repetir, de maneira intensiva e exaustiva, determinados 
acontecimentos, mesmo quando não há novos fatos, o que aqui denomi-
namos “requenta visual”. Isso porque, nas telas, percebe-se um número 
crescente de repórteres nas entradas ao vivo fragmentando os elementos 
constituintes de uma reportagem para aumentar/justificar o tempo de 
produção dos telejornais nas grades. A repetição exaustiva de fatos e 
a ausência de novas informações e adendos sinalizam a emergência 
de uma espécie de saturação informacional, levando às audiências a 
sensação de que a informação recebida é repetitiva e confunde mais do 
que esclarece. Portanto, nossa hipótese é a de esse fenômeno produza 
uma “erosão de confiança”.

A partir dessa hipótese preliminar, tomamos como amostra o caso 
do assassinato de Moïse Kabagambe, refugiado congolês agredido no 
dia 24 de fevereiro de 2022, em um quiosque na Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro. O episódio foi noticiado nas principais emissoras do país e 
escolhido para análise após a projeção massiva das imagens das câme-
ras de vigilância. Para o presente trabalho, importa-nos as coberturas 
realizadas pelos programas É de Casa, Jornal Hoje e Jornal Nacional 
(TV Globo) e Estúdio i, Em Pauta e Jornal das Dez (Globonews).

Para encontrarmos as respostas que agregam o valor da informação, 
o volume de notícias veiculadas, a repetição em busca de audiência e o 
contexto de consumo do audiovisual noticioso, lançamos mão de uma 
metodologia que consiga abarcar todas estas características e processos: 
Análise da Materialidade Audiovisual, Coutinho (2016).Tal método 
pressupõe que os elementos de um audiovisual são indissociáveis, 
que se organizam em uma experiência única de fruição e produção de 
sentido que precisam ser vistos em sua inteireza pelo pesquisador. Essa 
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avaliação segue amparada por um referencial teórico que sustenta uma 
ficha de análise.

Para conseguir dimensionar a forma como a repetição de informa-
ções e o “requenta” interferem na credibilidade, entendemos que um 
único telejornal seria insuficiente para suscitar respostas. O fluxo, ao 
longo dos dias de cobertura a partir do factual, é fundamental. Por essa 
razão, a análise parte da cobertura disposta ao longo da grade e nos 
telejornais que a compõem. O caso Moïse trouxe, ao longo da cobertura, 
entradas ao vivo, matérias editadas, notas e boletins. Observamos, em 
um primeiro eixo de análise, se o todo da narrativa, durante a cobertura 
do fato, trouxe dados novos e informações factuais a cada inserção e, 
ainda, se no telejornalismo, como esfera pública, a informação repe-
tida continua sendo de interesse público ou apenas segue a padrões 
comerciais. Nos interessou saber ainda, em outro eixo de análise, se as 
entradas ao vivo e a necessidade de “fazer render” tempo de inserção 
do noticiário configuram uma divisão, fragmentando a informação e 
comprometendo a recepção.

Acreditamos que os produtos audiovisuais apresentados nas duas 
emissoras analisadas, em muitos momentos, repetiram determinados 
acontecimentos de forma extenuante, mesmo na ausência de novas 
evidências e fatos. A análise corroborou, portanto, a ideia de “requenta 
visual”, na medida em que as longas entradas “ao vivo” deram conta 
de fragmentar as matérias a fim de aumentar o tempo de exibição dos 
telejornais. Validou ainda nossa hipótese sobre o fenômeno da saturação 
informacional e da consequente erosão de confiança, conceitos capazes 
de provocar uma pulverização da produção de sentido, característica 
cara ao fazer jornalístico profissional.
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O presente trabalho suscitou ainda a necessidade de retomada de 
consciência sobre o papel do telejornalismo: um dos lugares privile-
giados para construção da atualidade e realidade social, dentro de um 
campo mais abrangente, da mídia.
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de revIsta eletrônICa a notICIárIo Hard news: 
as Mutações narratIvas do JH evIdenCIadas na 

tela da tv

Luciana Soares de Morais
Cláudia de Albuquerque Thomé

Um dos telejornais com mais tempo de permanência no ar, o Jornal 
Hoje, da Rede Globo, completou 50 anos em 2021. Nessas cinco 
décadas, passou por transformações, assim como o telejornalismo 
brasileiro foi atravessado por fases (Silva, 2018). Em comemoração 
ao cinquentenário, o JH exibiu uma série de reportagens especiais, 
construindo uma memória selecionada, em que a televisão aponta o que 
deve ser lembrado, em suas “cerimônias midiáticas de rememoração” 
(Musse & Thomé, 2015). A retrospectiva mostra na tela da TV trechos 
de coberturas em diferentes temporalidades, gerando um mosaico de 
coberturas jornalísticas que evidencia as transformações narrativas ao 
longo do tempo.

Desde sua estreia, em 21 de abril de 1971, o JH passou por mudanças 
estruturais, desde o seu formato, que nasce como revista eletrônica, até a 
forma de noticiar, priorizando o imediatismo dos fatos. Surge na fase do 
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Telejornalismo Reportado (Silva, 2018), revolucionada pela chegada do 
videoteipe. As câmeras portáteis, que eram pesadas e grandes compara-
das com as de hoje, permitiram a realização de externas. Segundo Silva 
(2018) “A todo momento surgem novos desafios, porém há vestígios 
de permanência nos conceitos e nas formas de como o meio encara a 
informação jornalística”.

Uma nova fase surge no fim da década de 1980, marcada pela 
crescente expansão das televisões a cabo e surgimento dos canais de 
assinatura. No caso do Jornal Hoje uma reformulação foi realizada, 
dando espaço às hard news, sem deixar de veicular as notícias sobre 
comportamento. Já no fim dos anos 90, o JH estreou na internet e, nos 
anos 2000, na fase do Telejornalismo Convergente, ampliou as formas 
de comunicação com o telespectador pelas redes sociais. Em 50 anos, 
foram 12 mudanças de cenário, que começou com um painel e uma 
bancada por onde passaram 25 apresentadores.

As fases do Telejornalismo (Silva, 2018) se complementam e ganham 
novos significados a partir das transformações culturais, sociais e dos 
aparatos tecnológicos, que modificam não só a estética e formato do 
produto telejornalístico, mas também a construção narrativa e a forma 
como ela é veiculada. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo 
investigar, a partir da retrospectiva de cinco décadas em série de repor-
tagens do JH, como a anatomia narrativa (Thomé et al., 2020) vai se 
alterando, mas também mantém formas de narrar anteriores (Machado, 
2012). Tecnologia e televisão estão juntas neste processo que impacta 
no fazer jornalístico audiovisual.

O corpus de análise compreende a retrospectiva de reportagens do 
Jornal Hoje, um mosaico memorialístico que privilegiou assuntos que 
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geraram comoção nacional (Thomé et al., 2021). A partir da proposta 
metodológica da Análise Televisual (Becker, 2016), a pesquisa detecta, 
agora, as mudanças na anatomia narrativa do JH ao longo do tempo, 
como alterações de enquadramento e de linguagem, e incremento tec-
nológico evidenciado na restrospectiva.
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onde está doMIngos? análIse da 
MaterIalIdade audIovIsual da proCura de 

MarIa eM luanda

Bárbara Torisu Lemos

O cinema funciona como um potencial instrumento para a propaga-
ção de valores e ideias que foi percebido pelas indústrias e governos. 
Edimara Lisboa (2016) ressalta que o Partido Comunista da URSS 
utilizava o cinema para entreter e educar as massas no regime sovié-
tico. A autora destaca que o interesse do estado soviético permitiu o 
desenvolvimento da escola soviética, que resultou no desenvolvimento 
de obras de valor artístico e um fazer cinematográfico que se tornaram 
fundamentos clássicos da teoria do cinema.

O Departamento de Informação e Propaganda do MPLA (Movimento 
Popular de Libertação de Angola), em Angola, utilizou o cinema para 
documentar o período de guerrilha, contudo eles não adotaram esse 
meio como uma forma de propaganda. Os primeiros filmes sobre o 
país que não seguem uma lógica europeia são os de Sarah Maldoror, 
em Monangambé e Sambizanga.
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A partir dos meios de comunicação é possível a criação da identifi-
cação sobre um determinado povo e não utilizar a lógica dos coloniza-
dores permite a criação de uma identidade própria  e uma nova forma de 
retratar aquela realidade. Segundo Douglas Kellner (2001), os meios de 
comunicação, como rádio, televisão e cinema, oferecem modelos do que 
é ser bem sucedido ou não, ser homem e mulher e poderoso ou impotente.

Neste estudo, optamos por fazer a análise de um trecho do filme que 
representa a busca que Maria faz por Domingos Xavier. Esse momento 
foi escolhido, pois ele retrata a interação da personagem com a admi-
nistração portuguesa, que é feita por homens. A partir desse contexto, 
optamos aplicar a metodologia da Análise da Materialidade Audiovi-
sual para o estudo completo de um produto de audiovisual por meio 
da imagem, texto, som, tempo e edição, proposta por Iluska Coutinho 
(2018). Realizamos uma entrevista com o objeto para entender sobre 
como a interseccionalidade atravessa a obra. Adriana Piscitelli (2018) 
recorre a Kimberlé Crenshaw para explicar que a interseccionalidade 
acontece quando a mulher é colocada sob duas ou mais subordinações.

A análise nos permitiu entender que as interseccionalidades presen-
tes em Sambizanga são de raça, gênero e classe social. Dessa forma, 
destacamos que Maria sempre depende de um homem para conquistar 
a informação desejada, que é o paradeiro do marido. Na trama, quem 
detém essa posição de máximo poder é o secretário, de origem portu-
guesa. Esse trecho é uma forma de exemplificar como a personagem 
principal é colocada no último lugar da hierarquia social. Além disso, 
nesse filme podemos entender o processo de independência de Angola a 
partir da visão de um não europeu e esse meio se torna um veículo que 
fornece o material para a criação de identidades sobre os indivíduos.
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Sambizanga foi um dos primeiros filmes a retratar a luta pela 
independência de Angola. Como a sua produção foi realizada por uma 
diretora negra, isso permite percebermos a sua importância ao mostrar 
um olhar que alguém local possui sobre o processo de separação de 
Portugal e do papel das mulheres nesse espaço.
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os HerdeIros do FeMInICídIo: CoMo o 
FantástICo "eMbala'' eM telas os FIlHos das 

vítIMas de MIsogInIa?

Jhonatan Alves Pereira Mata
Veruska Yasmim Paião Rocha

Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 
trouxe informações inéditas sobre camadas “invisíveis” da violência 
contra a mulher no Brasil, o quinto país que mais mata mulheres no 
mundo. Além das vítimas do feminicídio, os filhos são as pessoas que 
têm suas vidas diretamente impactadas pelo crime misógino. Só em 
2021, conforme aponta o estudo, mais de 2.321 pessoas se tornaram 
órfãs no país por esse tipo de homicídio. Uma reportagem do Fantástico, 
programa da TV Globo que estreou em 1973, exibido aos domingos 
em horário nobre, se alicerçou nas trajetórias dessas vítimas, em sua 
maioria crianças, mas também jovens adultos.

Em uma sociedade em que 77% de sua população afirma assistir à 
televisão diariamente e cerca de 63% têm na TV o principal meio de 
informação, compreendemos que o audiovisual ocupa lugar central em 
nossas experiências cotidianas e age na negociação de nossas percepções 
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sobre nós mesmos e nosso entorno, interferindo na construção da 
“realidade por excelência” (Berger & Luckman, 1985) e na “fachada”, 
proposta por Goffman(2002) como representação coletiva.

Ao analisar as estruturas narrativas das notícias em televisão, Couti-
nho(2012) observa a existência de uma “Dramaturgia do Telejornalismo”, 
na qual as histórias televisivas, assim como o drama, se estruturam a 
partir de um conflito e se desenvolvem com serialidade em um dado 
cenário, com personagens e lição de moral.

Preocupadas com a perspectiva de gênero em telas, Coutinho e 
Pereira (2021) sugerem acréscimos étnicos-informacionais às lições de 
moral que acompanham a dramaturgia das matérias sobre feminicídio. 
Para as autoras

Ao narrar episódios de violência contra a mulher é fundamental que 
exista um deslocamento nos moldes narrativos que acabam por con-
sagrar o silenciamento denunciado por autoras como Solnit (2017). 
Essas reportagens, ao adotar uma perspectiva de gênero, deslocariam 
o olhar atual - que privilegia os conflitos ou as intrigas de destino, 
narrando a partir de um lugar de distanciamento e, algumas vezes, 
mesmo de apagamento de quem dá vida à história - para uma mirada 
questionadora sobre o próprio fazer telejornalismo que, por fazer 
parte da sociedade contemporânea, está mergulhado nas crenças 
socioculturais desse mesmo espaço-tempo - isto é, a sociedade 
patriarcal (e machista). (Coutinho & Pereira, 2021, p. 85)

Cientes dos esteriótipos de gêneros e sexitas, como a culpabilização 
das vítimas, e em busca da visibilização das mulheres e da adoção de 
um horizonte em que notícias afetam as práticas sociais, interessa-
-nos saber: Qual o papel da mulher na cobertura do feminicídio e de 
outros atores nesta matéria exibida em 10 de abril de 2022? Como o 
jornalismo audiovisual da revista semanal pôde contribuir para uma 
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narrativa mais plural, justa e elucidativa sob o escopo da perspectiva 
de gênero(Coutinho & Pereira, 2021)? A cobertura em questão, do 
repórter Estevan Muniz e equipe, “ampara” os filhos do feminicídio? 
Em busca de analisar essas questões, recorremos ao método da Aná-
lise da Materialidade Audiovisual (Coutinho, 2018), por possibilitar 
a avaliação da unidade de texto + som + imagem + tempo + edição, 
contemplando todos os códigos, elementos e símbolos do audiovisual. 
Essa metodologia é dividida em cinco etapas, sendo que a primeira é a 
identificação do objeto audiovisual e das suas propostas; a segunda é a 
elaboração da ficha de análise; a terceira é o pré-teste do instrumento; 
a quarta é a pesquisa documental ou definição e obtenção da amostra a 
ser estudada; e a quinta é a construção de parâmetros de interpretação 
dos dados e, em alguns casos, de um material de codificação.

Uma vez definido nosso objeto, ressaltamos a forma de obtenção 
do material de análise, feita exclusivamente por meio da plataforma 
Globoplay e propomos 5 eixos de avaliação: 1- A domesticidade; 
2- A representatividade dos atores envolvidos; 3- A síndrome de 
Darth Vader (Mata,2013); 4- A função pedagógico do Telejornalismo 
(Vizeu, 2009); 5-|Metáforas e evocações imagéticas.

Nosso objetivo é compreender como o fantástico coloca em telas 
a violência doméstica. A importância da reflexão tem como premissa 
o lugar de poder ocupado pelo telejornalismo em ensinar a sociedade 
um ser/estar no mundo, transformando práticas sociais.
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Mudanças na soCIedade que reFleteM no 
teleJornalIsMo no brasIl: de televIzInHo 
passIvo ao telespeCtador que quer opInar

Patricia Aparecida Amaral
Osvando José de Morais

O sinal da TV Tupi, em 1950, chegava apenas nos aparelhos que 
estavam na cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro só foi ter acesso à 
programação da emissora em janeiro de 1951. A partir daí esse veículo 
de comunicação foi crescendo e ao final da década, o Brasil contava 
com seis canais de televisão. Segundo Marques de Melo, posteriormente 
esse veículo se expandiu para Minas Gerais.

Além da capital mineira, a cidade de Uberlândia recebeu uma 
concessão de televisão em 1962 e dois anos depois inaugurava a TV 
Triângulo. Na época, os aparelhos eram considerados caros, sendo 
acessíveis a poucos, por isso surgiu o televizinho. Quem conhece 
alguma pessoa que viveu nas décadas de 1950 e 1960 já ouviu relatos 
de “visitas” marcadas, diariamente, na casa de quem tinha um televisor 
para acompanhar os programas.
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A tecnologia evoluiu tanto nas últimas décadas que a televisão ao 
completar 70 anos não é mais assistida como no início. Hoje as imagens 
e o som têm muito mais qualidade e para assistir a programação não é 
preciso estar parado em frente a um aparelho. As telas dos smartpho-
nes são capazes de retransmitir, instantaneamente, tudo o que se vê no 
equipamento da sala.

Hoje o telespectador não aceita mais ser tão passivo quanto era no 
século passado. Ele quer participar, opinar. Na verdade, esse movimento 
sempre existiu, mas as ferramentas eram muito limitadas.

Nos primórdios da televisão, se alguém quisesse se comunicar com 
os participantes de algum programa deveria fazê-lo por carta, depois 
por telefone, com o tempo, passou a contar com o fax e com o advento 
da internet, pode enviar e-mails.

Com o sinal digital, em 2007, foi possível ampliar muitas outras 
funcionalidades nesse veículo. Prestes a iniciarmos a TV 3.0, um híbrido 
entre sinal de internet e de radiodifusão, muitas emissoras passaram a 
dar mais espaço a interatividade com o público.

Este artigo busca entender como a TV Integração utiliza a ferramenta 
desenvolvida por empresas de tecnologia, para colocar a opinião do 
telespectador, quase que simultaneamente, no ar e quais resultados têm 
sido obtidos. Faremos análises à luz da hermenêutica, de autores como 
Stig Hjarvard, Marshall McLuhan, John Thompson e Raymond Willians.

Vale ressaltar que, cada vez mais, os meios se convergem, a ponto 
de no telejornal abrir outras telas de dentro do estúdio. Durante o pro-
grama o apresentador mostra o monitor de onde chama a participação 
dos repórteres que estão ao vivo e ressalta também a tela do G1 com os 
principais destaques daquele momento. No final do telejornal aparecem 
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os símbolos do Instagram, do Twitter e do Facebook e o jornalista lembra 
que o jornal e os bastidores estão nas redes sociais.

Por meio de hiper ligações, esse público é convidado a acessar a 
reportagem na página do G1 ou a assistir a um vídeo que foi exibido no 
telejornal e está disponível na plataforma de streaming da emissora, a 
Globoplay. São transformações institucionais, nas quais Hjarvard (2014) 
se refere como a responsável pela integração dos meios de comunicação, 
principalmente dos digitais, ao mundo cotidiano de outras instituições, 
como o jornalismo, que os usuários também passam a produzir con-
teúdo midiático a partir do momento da interação. De acordo com o 
pesquisador, o serviço prestado pelos novos meios de comunicação 
consiste, especialmente, em produzir relações sociais entre as pessoas 
e, neste processo, os usuários são cada vez mais estimulados a gerar 
conteúdos por si próprios.

O que se percebe é quanto mais espaço são abertos para o público, 
mais ele participa, fortalecendo um hábito que cresceu muito com as 
redes sociais em que a interação é cada vez maior e isso tem provo-
cado mudanças na sociedade, como aponta o pesquisador dinamar-
quês. Para ele tanto o emissor quanto o receptor podem influenciar o 
conteúdo da comunicação, modificar instituições e processos culturais 
contemporâneos.
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novas estratégIas de dIstrIbuIção da netFlIx 
e a narratIva serIada eM arCane

Leticia Forti Bonatelli
Leticia Passos Affini

A ascensão de serviços de distribuição de séries via internet trans-
formou a indústria televisiva ao entregar oportunidades diferentes para 
assistir televisão e maior volume de produções. Ao levar o conteúdo da 
televisão linear para a internet, os serviços de streaming como os SVOD 
(subscription video-on-demand), deram o controle da programação para 
o usuário. Importante destacarmos que streaming é a tecnologia de car-
regamento de vídeos online, enquanto SVOD diz respeito a mecânica 
da plataforma que funciona como um serviço de assinatura para os 
usuários assistirem o conteúdo da maneira que quiserem.

O ano de 2010 foi o ponto de virada em relação a televisão distri-
buída pela internet, a Netflix lança seu serviço sob demanda por assi-
natura disponível em dispositivos móveis, episódios em alta definição 
acessíveis pouco tempo depois do programa ir ao ar. Até então, Hulu e 
HBO Go trilharam pelo mesmo caminho na internet, porém a Netflix 
não está diretamente ligada a emissoras já estabelecidas no mercado. 
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Até que em 2012, a empresa deu um grande passo para se tornar o maior 
serviço de SVOD do mundo, por meio de um acordo com a emissora 
norueguesa NRK para distribuir todos os episódios da série Lilyhammer 
na América do Norte, bem como atuar como co-produtora, enquanto 
a série era exibida semanalmente na Noruega. Assim foi inaugurado o 
chamado binge-publishing, definido como “o lançamento simultâneo 
de todos os episódios de uma temporada de uma série de televisão sem 
intervalos comerciais por meio de um serviço de streaming de vídeo 
sob demanda” (Van Ede, 2015, p. 3).

Os serviços de SVOD alteraram a forma como a audiência percebe 
a ficção ao acabar com os intervalos que separam um episódio do outro. 
Os intervalos fizeram parte da experiência de se assistir televisão seriada 
moldado por um modelo econômico publicitário, com a justificativa de 
dar autonomia para o usuário e um formato de assinatura, as tecnologias 
de distribuição vem cada vez mais personalizando essa experiência, 
acabando com a espera e promovendo a criação de expectativa para o 
binge-watching.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo discorrer das 
estratégias de distribuição da Netflix para além do binge-publishing e 
analisar a estrutura narrativa da série de ficção Arcane, cuja primeira 
temporada foi dividida em três partes e lançada em novembro de 2021.

Para a realização deste trabalho utilizamos o método do estudo de caso 
proposto por Yin (2001), definimos como objeto de análise a série Arcane, 
a animação inspirada no jogo virtual League of Legends. A pesquisa 
inicia com a etapa de levantamento bibliográfico com base nos estudos 
de Amanda Lotz (2014), Esther Van Ede (2015), Mareike Jenner (2018), 
Jason Mittell (2015), David Bordwell (2013) e Doc Comparato (2018). 
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A partir dos autores, estabelecemos as categorias gancho, recapitulação 
e iteração para a etapa de análise da narrativa.

A partir dos resultados, compreendemos a movimentação da empresa 
Netflix de acordo com o crescimento da concorrência e suas estratégias 
de distribuição. Identificamos também o uso dos recursos de roteiro para 
manter a audiência atraída à narrativa no formato diferente do que era 
utilizado até então pela plataforma de SVOD.
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o sopro do vento que CHega do sertão: 
“pantanal” MIra nas ruínas da ModernIdade e 

aponta neCessIdade de Futuro deColonIal

Aurora Almeida de Miranda Leão

Este artigo tem como corpus a telenovela “Pantanal”, versão 2022, 
obra original de Benedito Ruy Barbosa, com texto ressignificado por 
seu neto Bruno Luperi, realizada e exibida pela TV Globo no horário 
nobre. No território pantaneiro da diegese, são protagônicos o Véi do 
Rio (Osmar Prado), a moça Juma Marruá (Alanis Guillen), que vira 
onça, o fazendeiro José Leôncio (Marcos Palmeira), o jovem “flosô” 
Joventino (Jesuíta Barbosa) e o próprio espaço do sertão, repositório 
no qual viceja a saudade de um tempo livre da pressa aflitiva da midia-
tização deste século XXI, ao mesmo tempo perpetrado pelo avanço da 
destruição ambiental em curso no país, e onde fluem situações aptas 
a promover intenso questionamento sobre o cotidiano atual, como 
apontam tantos estudos. “As relações da novela com a realidade são as 
mais instigantes possíveis: se, de um lado, a rubrica do gênero é ficção, 
de outro, não é menos verdade que o tempo ficcional procura dialogar 
constantemente com o tempo real do espectador” (Balogh, 2002, p. 186). 
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Constata-se que a narrativa apresenta forte teor crítico sobre os padrões 
hegemônicos impostos pela Modernidade, aqui entendida como invenção 
discursiva ancorada sobre uma guerra que começa sobre o corpo mas 
expande-se até atingir projetos de vida, comportamentos, e modos de 
pensar. Nesse viés, mesclam-se diversas temporalidades para apontar 
a ancestralidade do futuro. Destarte, toda a atmosfera da construção 
narrativa indica a pujança do retorno às raízes como caminho possível 
e necessário para a elaboração de novas e diversas discursividades, 
apontando as feridas da colonialidade e indicando a necessidade de um 
porvir capaz de contemplar outras dizibilidades. Desse modo, a análise 
baseia-se na noção de que a experiência estética é fundamental para a 
compreensão do mundo (Gumbrecht, 2012) e, no Brasil, ela está intrin-
secamente acoplada à produção de teledramaturgia, produto massivo 
que há mais de sete décadas é o motor da indústria cultural brasileira. 
Com pelo menos cinco obras exibidas diária e gratuitamente na grade 
televisiva, o conflito moral é o fundamento da linguagem da telenovela, 
sendo capaz de obter níveis profundos de empatia e comunhão com o 
público (Távola, 1996). Como “Pantanal” ressoa recordes de audiência, 
interessa investigar como a composição diegética assesta essas fraturas 
sociais da modernidade. Parte-se então da pergunta: “De que forma a 
construção televisual mostra um presente pleno de nostalgia, capaz de  
mover em direção ao futuro sem desgrudar do passado, a partir do sertão 
pantaneiro, e como trabalha em favor de desconstruir padrões típicos 
do colonialismo?”. Objetiva-se evidenciar a importância de ter uma 
obra, com tamanho alcance popular, promovendo reflexão e suscitando 
debates sobre a desconstrução de modelos hierárquicos hegemônicos, a 
partir do interior do país. Para tanto, usa-se metodologia híbrida, unindo 
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a análise fílmica (Vanoye & Goliot-Lété, 2002) e a análise crítica da 
narrativa (Motta, 2013).
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teleJornalIsMo CIdadão: uM ConCeIto 
Construído e eM Construção nas pesquIsas 

aCadêMICas no brasIl

Marco Aurelio Reis
Rafael Dias Rezende

Elias Arruda

O telejornalismo durante a pandemia viu seu papel certificador de 
conteúdo (Thomé et al., 2020, 2021) se alargar. A certificação, jun-
ção de credibilidade e prestígio do veículo de comunicação e de seus 
produtores jornalistas, ganhou especial importância no Brasil no atual 
momento de intensa propagação de desinformações. A credibilidade é 
conquistada com a seriedade de informações veiculadas e, dela, origi-
na-se o prestígio, que advém da admiração por essa seriedade. Neste 
cenário, nota-se uma preocupação também alargada com a certificação 
do telejornalismo que tem comunidades marginalizadas socialmente e 
economicamente como pauta. É o caso de indígenas, grupos LGBTQ+, 
negros e negras, quilombolas e moradores e favelas e espaços surgidos 
com deslocamentos populacionais pobres nos processos de urbanização 
elitista e gentrificadora (Alcântara, 2018). Neste cenário, o presente 
estudo faz levantamento do que se conceitua telejornalismo cidadão 
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no Brasil, notadamente nos encontros da última década da SBPJor, 
Intercom e Compós, nos fóruns de discussão sobre telejornalismo, de 
modo a buscar a conceituação mobilizada nestes ambientes acadêmicos 
de pesquisa.

Para tanto usa a metodologia Estudo de Caso (Yin, 2001), tendo como 
janela os anais dos três congressos mais relevantes dos pesquisadores 
em comunicação no Brasil entre os anos de 2011 e de 2021. Buscou-se, 
inicialmente um levantamento quantitativo sobre as vezes que neste 
período de tempo os termos telejornalismo foram associados aos termos 
cidadão nos títulos dos trabalhos. Posteriormente, olhar qualitativo busca 
as definições e autores mobilizados para tanto em torno da expressão 
telejornalismo cidadão. Para tal Análise Qualitativa utilizou-se a técnica 
metodológica análise de conteúdo, definida por Bardin (1977, p. 09) 
como um conjunto de instrumentos em busca de mensagens do que está 
escondido, não-aparente ou não-dito. Sendo assim, o objeto foi observado 
como categoria única (tendo o telejornalismo cidadão como tema) em 
três subcategorias primárias: 1)  descrição, percepção ou enumeração das 
características do texto (definições explícitas sobre a expressão, autores 
mobilizados para esta e ou estas definições); 2) inferência e dedução 
de maneira lógica (a partir dos conteúdos encontrado nas conclusões 
dos autores dos artigos publicados em anais); e 3)  interpretação e sig-
nificação (na identificação do conteúdo sobre conceitos concordantes, 
conceitos em conflito, emissoras e programas onde identifica-se nos 
estudos o telejornalismo cidadão e os grupos sociais citados nos artigos).

Após estes levantamentos, chegou-se a um universo conclusivo entre 
os 293 trabalhos nos anais da Intercom com tema sobre telejornalismo no 
período de tempo estudado, nos 181 da Intercom e nos sete da Compós 
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com os mesmos parâmetros. Nos três congressos, os termos cidadania 
e telejornalismo foram encontrados em títulos de cinco trabalhos no 
período estudado, sendo quatro na Intercom e um na SBPJor. Mas o 
termo cidadão associado ao telejornalismo em títulos ocorreu em ape-
nas dois trabalhos, ambos na Intercom. Nestes dois trabalhos, um de 
2014, da então mestranda da UFPR Maiara Carvalho Batista, e outro 
de 2017, do então doutorando da Umesp Luciano Teixeira, o termo 
cidadão é citado 45 vezes no primeiro e três vezes no segundo, mas 
a expressão “telejornalismo cidadão” na aparece. Jornalismo cidadão 
aparece 30 vezes no primeiro artigo e uma vez no segundo. Os autores 
mobilizados para tratar do jornalismo cidadão são Dan Gillmor (2005), 
e Maria das Graças Targino (2006) e a dissertação de mestrado/UFSC de 
Marcelo Barcelos de 2011 e a tese de doutorado/PUC-SP do pesquisador 
Paulo Cajazeira, também de 2011. Nota-se nos trabalhos o olhar sobre 
emissoras líderes de audiência no Brasil (Globo e Record) com recorte 
regional de Joinville, no caso do primeiro, e de São Paulo capital, no 
segundo. Ambos observam o aumento da participação da audiência nos 
telejornais pesquisados e sinais da participação ativa do cidadão nes-
tas colaborações dos telespectadores. Os dois não detalham os grupos 
sociais abordados nos programas, mas, sim, os conteúdos oriundos das 
colaborações de fundo popular marginalizado por gentrificação. Assim, 
pode-se concluir, que a expressão telejornalismo cidadão ainda não está 
totalmente construída, necessitando de um olhar sobre as competências 
a serem mobilizadas para um efetivo telejornalismo cidadão no Brasil.
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a televIsão públICa no rIo grande do norte: 
a reConFIguração de prátICas soCIaIs na tvu 

e tv asseMbleIa durante a pandeMIa

Francisco das Chagas Sales Júnior
Valquíria Aparecida Passos Kneipp

As produções televisivas no Rio Grande do Norte tiveram início em 
1972, com tele aulas transmitidas para escolas públicas (Pedroza, 2017). 
Por 22 anos, a TVU foi a única emissora local. Outro exemplo de pio-
neirismo é a TV Assembleia RN, primeiro canal legislativo nordestino, 
inaugurado em 2003 (TV Assembleia RN, 2022). A TV é responsável 
pela divulgação das atividades do legislativo potiguar.

O Rio Grande do Norte tem 12 emissoras transmitidas em sinal aberto 
(Sales Júnior, 2020). Com a Pandemia da Covid-19, essas emissoras tiveram 
que reconfigurar práticas sociais e investir no uso de tecnologias digitais. 
Diante disso, surge o questionamento: Como se deu essa reconfiguração nas 
TVs públicas potiguares, com recursos humanos e financeiros limitados?

Metodologia

Foi realizado um Estudo de Caso (Yin, 2015) da TVU e da TV 
Assembleia, para identificar e analisar a reconfiguração de práticas 
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sociais em 2020 e 2021, primeiros anos da Pandemia, além de análise 
bibliográfica e documental. Também foram consultados sites, canais no 
Youtube e portais de notícias. A observação participante também com-
pôs o instrumental metodológico, visto que um dos autores desenvolve 
função jornalística em uma das emissoras analisadas.

Resultados e Discussão

Por causa da necessidade de distanciamento social, como medida 
sanitária durante a Pandemia, reportagens e programas tiveram que ser 
gravados remotamente. Com isso, celulares, computadores e aplicativos 
passaram a ser usados com mais frequência (Barichello & Schuwartz, 
2020). Os ambientes domésticos também se tornaram os cenários para 
gravações.

Na TV Universitária do Rio Grande do Norte, as atividades foram 
suspensas e os programas ao vivo suspensos. Pouco depois, as produ-
ções voltaram a ser realizadas, mas de forma remota. O noticiário TVU 
Notícias passou a ter como cenário a sala da apresentadora e as notícias 
gravadas pelos repórteres com o celular. Os boletins também passaram 
a ser feitos nesse formato.

Na TV Assembleia, os programas também foram suspensos. Pouco 
depois, as produções foram retomadas de forma remota, mas os telejornais 
deram lugar a um boletim, com vídeos gravados pelos jornalistas em 
casa. Meses depois, as transmissões das atividades legislativas foram 
retomadas, com parte dos deputados remotamente e outra presencial-
mente no plenário.

As duas emissoras selecionadas fazem parte de uma estrutura estabe-
lecida no Brasil, onde a Comunicação Pública é formada, entre outras, 
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pelas Emissoras Públicas de Televisão, que se dividem entre Educativas, 
Universitárias e Legislativas. Ao refletir sobre a Comunicação Pública e 
as suas múltiplas possibilidades e abrangência, “é possível encontrar um 
ponto em comum de entendimento, que aquele que diz a um processo 
comunicativo que se instaura entre o estado, o governo e a sociedade, 
com o objetivo de informar para a construção da cidadania” (Brandão, 
s.d., p. 6). Desta forma, durante a pandemia, as emissoras analisadas 
reconfiguraram as suas práticas sociais para atender ao seu objetivo 
fundamental de comunicação pública para a sociedade.

Considerações Parciais

Ao analisar as emissoras públicas de TV no Rio Grande do Norte 
foi possível verificar que as tecnologias digitais, como celulares e apli-
cativos, se apresentam como uma alternativa para ampliar e diversificar 
as produções realizadas por esses canais. Durante a Pandemia, o uso 
dessas ferramentas foi feito de forma emergencial, mas se mostraram 
eficientes para contornar as dificuldades impostas pela necessidade de 
distanciamento social, além do quadro de pessoal reduzido e recursos 
financeiros limitados. Por fim, as novas práticas sociais experimentadas 
se mostraram sustentáveis de serem mantidas após o período pandêmico.
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“dentro”: uM retrato do sIsteMa prIsIonal 
FeMInIno português na FICção televIsual

Adriana Pierre Coca
Alexandre Tadeu dos Santos

Renato F. Esssenfelder

Essa pesquisa faz parte de um projeto maior que estuda as séries de 
ficção das TVs abertas e generalistas de Portugal e do Brasil, que abordam 
temas da Agenda 2030 da ONU. Um dos objetivos macros (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - ODS) da agenda é a Igualdade de 
Gênero, por isso nos importa refletir como a condição feminina na 
sociedade atual é retratada nas narrativas da ficção audiovisual. Nosso 
olhar se apoia na teoria da significação, a partir da perspectiva teóri-
co-metodológica da teoria dos sentidos de Barthes (2009). A escolha 
para esse artigo foi observar a série portuguesa “Dentro”, que faz parte 
do corpus da investigação e foi ao ar pela RTP1 (Rádio e Televisão de 
Portugal), em 2016. “Dentro” tem 13 episódios e é conduzida pelos 
conflitos de Pedro (Miguel Nunes), estagiário de psicologia no maior 
presídio feminino de Portugal. Embora a personagem enrede toda a 
trama, o foco está nas protagonistas femininas e seus dramas (a solidão, 
a falta de empatia, a distância da família). Aliás, são poucos personagens 
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masculinos e todos coadjuvantes, à exceção de Pedro. As histórias são 
contadas de dentro do presídio, sabemos algo da vida dessas mulheres 
antes de serem presas, ações que contextualizam o porquê de estarem ali 
e, às vezes e de modo breve o que acontece com elas depois de deixarem 
a prisão. A inquietação principal é averiguar quais os sentidos expostos 
em relação à mulher na narrativa ficcional? Logo, o objetivo central 
é perceber os sentidos construídos a partir dessas mulheres detentas e 
suas histórias. Os objetivos específicos contemplam: - identificar os 
sentidos atrelados às protagonistas; - relacionar possíveis convenções 
(estereótipos) ou rupturas de sentidos em relação à mulher; - compre-
ender como o retrato traçado na ficção televisual expõe a condição 
feminina na sociedade portuguesa atual. Para tanto, adotamos como 
metodologia de trabalho uma perspectiva teórico-metodológica que 
privilegiou a seleção de cenas pontuais de toda a série (Motta, 2013) 
atrelada à análise teórica, segundo os pressupostos da teoria dos sentidos 
de Barthes (2009). Roland Barthes (2009) propõe uma teoria dos sen-
tidos que apresenta três níveis: o informativo, o simbólico e o obtuso. 
O nível informativo é o nível da comunicação, aquele em que o signo 
que se coloca naturalmente à nossa frente, evidente e, portanto, óbvio. 
O nível simbólico é o da significação, no qual encontramos elementos 
figurativos emblemáticos que, geralmente, fazem alusão aos símbolos 
universais. O terceiro nível do sentido apontado por Barthes (2009) é o 
obtuso, nível mais complexo que exige algum tipo de questionamento. 
O artigo será dividido em três partes, além da introdução e das consi-
derações finais, a explicitação dos pressupostos teóricos, em seguida, 
detalhamos o caminho metodológico da observação empírica e a análise 
da série e, depois, apresentamos a discussão e os resultados. Partimos 
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da hipótese, que deve ser confirmada (ou não), de que a série retrata as 
mulheres com humanidade, apesar das falhas e erros que as levaram 
para a prisão, além de propor discussões a temas sociais que devem ser 
enfrentados por homens e mulheres, como o suicídio prisional e a falta 
de profissionais de saúde na rede pública do país.
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baIle notICIado eM HorárIo nobre: a dança 
das CadeIras no MInIstérIo da eduCação na 

tela do Jornal naCIonal

Simone Teixeira Martins
Iluska Maria Coutinho

Luiz Felipe Novais Falcão

Polêmico desde quando era deputado federal, Jair Bolsonaro per-
manece adotando a mesma postura à frente do Palácio do Planalto. 
Governa para os seus e mantém a seu lado apenas os que compartilham 
da mesma filosofia.

Ainda durante a campanha para as eleições de 2018, o atual pre-
sidente da República afirmava que seguiria critérios técnicos para a 
escolha dos ministros que comporiam seu governo, o que acabou não 
se concretizando. Há pouco mais de 2 anos ocupando a presidência, 
Bolsonaro já nomeou – e demitiu – diversos membros de sua equipe. 
Um exemplo claro, que pretendemos abordar ao longo deste trabalho, 
diz respeito à pasta da Educação. Do início de seu mandato até hoje, 
4 ministros ocuparam o MEC: Ricardo Vélez Rodriguez, Abraham 
Weintraub, Carlos Decotelli e Milton Ribeiro.
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Primeiro nomeado para o Ministério da Educação, o filósofo Ricardo 
Vélez Rodriguez ficou no cargo por apenas 3 meses e acabou sendo 
demitido pelo presidente por proferir críticas à sua gestão. O segundo a 
ocupar o cargo foi o economista Abraham Weintraub, que mais tempo 
permaneceu à frente da pasta: de abril de 2019 a junho de 2020. Weintraub 
compartilhava dos mesmos ideais do chefe do Executivo, era integrante 
da denominada ala ideológica do governo e acumulou uma série de fra-
ses e posturas polêmicas em uma gestão marcada, principalmente, pelo 
contingenciamento de gastos com a Educação para conseguir cumprir 
com a meta fiscal para 2019 do governo federal.

Já o terceiro nome indicado para o Ministério da Educação foi o do 
professor Carlos Decotelli, elogiado pelo próprio presidente em suas 
redes sociais treze dias após a saída de Weintraub. Todavia, o economista 
teve sua nomeação cancelada após a repercussão de que o professor 
havia mentido sobre informações em seu currículo veiculada pelos veí-
culos de comunicação, que promoveram um jornalismo investigativo 
ao descobrir – e divulgar – que Decotelli não havia concluído o curso 
de doutorado da Universidade de Rosário, na Argentina, por sua tese 
ter sido reprovada, e tampouco era pós-doutor pela Universidade de 
Wuppertal, na Alemanha.

Renato Feder foi anunciado como o 4º Ministro da Educação do 
governo Bolsonaro. Entretanto, o secretário de Educação e Esporte do 
Paraná recusou o convite. Indicado por partidos políticos que compõem 
o denominado Centrão no Congresso, Feder foi o 7º maior doador 
da campanha eleitoral de 2018, quando era proprietário da empresa 
Multilaser.
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O atual Ministro da Educação do governo Bolsonaro assumiu a pasta 
depois de quase um mês do cargo vago. Milton Ribeiro é teólogo, advo-
gado, doutor em Educação, professor e pastor da Igreja Presbiteriana, 
além de vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois de 
sua posse no ministério, Ribeiro postou em uma de suas redes sociais, 
o twitter, que tem a intenção de dedicar esforços e conhecimentos para 
ajudar o governo a oferecer uma “educação que projete esperança” ao 
futuro do país.

Diante da troca de ministros e dos escândalos todos na disputa 
pela pasta, nossa proposta neste trabalho é a de lançamos olhar para a 
cobertura telejornalística adotada pelo Jornal Nacional sobre o tema, 
com foco em perceber as relações (e o poder) que as reportagens têm 
na definição das escolhas para o cargo. Buscamos compreender, ainda, 
a forma com que o noticiário divulga esse lugar da visibilidade das 
fragilidades de candidatos ao ministério assim como o fomento das 
discussões públicas a partir da pauta pública.
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as plataForMas de streaMIng das eMIssoras de 
tv aberta brasIleIras

Fabricia Guedes
Marcelo Bolshaw Gomes

Quando as primeiras plataformas de streaming surgem, e começam 
a impactar cultural e economicamente o mercado audiovisual, elas são 
vistas como uma ameaça às mídias de funções massivas1 (Lemos, 2007). 
No entanto, em pouco tempo, esse serviço passou a ser explorado por 
essas corporações. Hoje o streaming também se mostra um negócio viável 
e agregador para a TV linear (TV aberta e/ou por TV por assinatura).

Segundo uma pesquisa realizada pela Finder – empresa especializada 
no segmento digital – o Brasil é o segundo maior mercado de streaming 
do mundo em número de usuários (64,58% da população assina ao 
menos uma plataforma de streaming audiovisual), ficando atrás da 
Nova Zelândia (com 65,26% de usuários utilizando esses serviços). 

1. Para André Lemos (2007) as mídias de funções massivas funcionam sob o 
controle editorial do pólo da emissão, são centradas e são dirigidas para massa 
que tem pouca possibilidade de interagir. Já as mídias de funções pós-massivas 
funcionam a partir de rede telemáticas em que qualquer um pode produzir 
informação, «liberando» o pólo da emissão, sem necessariamente haver empresas 
e conglomerados econômicos por trás.
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A pesquisa teve como base 18 países e apresenta dados referentes ao 
ano de 2020 (Finder, 2021).

Nesse cenário, com a expansão do mercado de vídeo sob demanda 
(VoD)2, e as pesquisam apontando uma queda na audiência da TV 
linear, surgem muitas inclinações apocalíticas que apostam no “fim 
da televisão”. Porém, visualiza-se que esses mercados caminham para 
uma coexistência e hibridização. Como é colocado por Renó (2015), 
ao invés tentar “descobrir” até quando um meio irá sobreviver, deve-se 
compreender como esse ambiente relaciona-se como os sujeitos, com 
a sociedade e com os próprios ambientes.

As maiores emissoras de TV aberta e canais da TV por assinatura 
do país possuem ou estão desenvolvendo serviços de streaming, como 
é o caso da GloboPlay (Grupo Globo); PlayPlus (Grupo Record); SBT 
Vídeos (SBT); BandPlay (Grupo Bandeirantes); Art1 Play (Grupo Ban-
deirantes), dentre outros. Acentua-se, ainda, a atuação de plataformas 
estrangeiras no país, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, 
Disney+, StarzPlay, Paramount+ etc.

Os serviços de streaming audiovisual desenvolvidos pelas cinco 
emissoras da TV aberta com maior audiência no país – Rede Globo, 
Record, SBT, Band e TV Brasil3 – exploram variados modelos de negó-
cio. Alguns funcionam apenas como uma outra janela que disponibiliza 
o conteúdo veiculado no sinal aberto, outros além da programação, 
apostam em produções originais e exclusivas para a plataforma. Ainda 

2. Em inglês vídeo-on-demand, refere-se aos conteúdos audiovisuais disponíveis 
em catálogo que podem ser assistidos por streaming, em qualquer dispositivo.

3. Informação extraída a partir do Painel Nacional de Televisão (PNT), que apresenta 
o resultado de mais de 95 emissoras nos 15 mercados medidos pela Kantar Ibope 
Media.
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dentre esses players4, há os que permitem o acesso ao conteúdo gra-
tuitamente e os que possuem uma taxa de assinatura (que geralmente é 
mensal ou anual). Como é colocado por Ladeira (2013), esses modelos 
de negócios ainda não estão estabelecidos, o que há, de fato, é uma 
busca por maneiras viáveis de negócio.

Diante do espaço que a TV linear mantém no mercado audiovi-
sual brasileiro questiona-se como a TV aberta brasileira figura-se no 
mercado de streaming audiovisual, como dar-se-ão as relações entre 
esses setores. A partir das atuais movimentações estabelecidas entre 
esses agentes, visualiza-se que o cenário estabelecido no mercado de 
televisão brasileiro se projeta, em alguns níveis, nas operacionalizações 
do streaming audiovisual. Observa-se que as emissoras que têm mais 
audiência no sinal aberto são as que mais investem nas possibilidades 
do mercado de VoD.
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nueva televIsIón Frente vIeJa televIsIón en el 
streaMIng en dIreCto en twItCH: produCCIón, 

realIzaCIón y audIenCIas de la velada del 
año 2 de IbaI llanos

Andrea Cruz-Elvira
Alba Aragón-Manchado
José Patricio Pérez-Rufí

Este trabajo propone un análisis formal de la producción y la rea-
lización audiovisual, así como del seguimiento de audiencias, de la 
retransmisión de un formato de streaming en directo a través del canal 
del streamer Ibai Llanos en Twitch, titulado La velada del año 2, como 
estudio de caso. Programado el sábado 25 de junio de 2022, alcanzó 
récords de seguimiento en directo a través de Twitch, con una media de 
2.422.000 espectadores y un máximo de 3.356.074 usuarios simultáneos 
(TVTOP España, 2022).

El objetivo principal de este trabajo pasa por identificar la estructura 
del formato y analizar la producción y la realización del formato, con 
objeto de examinar la posible adecuación a pautas gramaticales audio-
visuales características de la televisión tradicional o la aplicación de 
un lenguaje propio de las retransmisiones en Twitch. Se pretende así 
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evaluar la posible innovación formal del formato, así como reconocer 
posibles tendencias discursivas de la plataforma de streaming en directo.

De forma secundaria, se propone comparar la escaleta del formato 
con el minutado de seguimiento estimado de las audiencias, a fin de 
identificar los contenidos concretos que merecen mayor atención por 
parte de los seguidores del canal y las pautas de consumo seguidas.

Para conseguir este objetivo, se propone la aplicación de dos 
metodologías de manera secuencial. El primer objetivo requiere de 
un análisis formal audiovisual que diferencia cada una secciones del 
formato para, a continuación, apreciar si se trata de una realización 
multicámara, con atención a la cantidad y variedad de dispositivos de 
registro empleados, tipos de encuadres y de movimientos de cámara 
más frecuentes, activación del sonido, introducción de grafismo o de 
efectos digitales en directo, así como cuestiones relativas a la puesta en 
escena (escenografía, iluminación, vestuario e interpretación). El segundo 
objetivo aplica una metodología comparativa en la que la escaleta de 
la retransmisión es contrastada con el seguimiento del minutado de las 
audiencias acumuladas.

Esta investigación parte de la hipótesis de que los referentes visua-
les de la producción y la realización del formato adopta el lenguaje y 
las prácticas habituales de la televisión lineal tradicional, incluso si el 
formato es diseñado y programado desde una plataforma de streaming 
como Twitch. Podría así cuestionarse la innovación formal que tiende 
a relacionarse con las nuevas plataformas y con los nuevos modelos 
de comunicación audiovisual online, puesto que, con el presupuesto 
adecuado, la “nueva televisión” adopta las prácticas y las dinámicas 
sistematizadas por la “vieja televisión”.
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Pese a la notoriedad de Twitch, la literatura académica que estudia 
la plataforma continúa siendo muy limitada (Hilvert-Brice et al., 2018), 
siendo aún inferior si la perspectiva de análisis procede de los estu-
dios visuales y, de forma más precisa, del análisis formal audiovisual. 
Cabe destacar, en cualquier caso, los trabajos que analizan la relación de 
los streamers con Twitch desde la idea de profesionalización de la produc-
ción (Bingham, 2020) o que atiendan a la profesionalización del sector 
(Taylor, 2018), aunque no lo hacen desde un punto de vista discursivo.

Los resultados de los análisis aplicados confirman, por una parte, la 
hipótesis de partida, identificándose una aplicación de prácticas habituales 
en la producción y realización profesional asociada a la televisión en 
directo, si bien se aprecian aspectos que podrían asociarse al lenguaje 
visual de Twitch, con largos planos secuencias, aunque apoyados en el 
uso de cámaras sobre soporte steady-cam. Por otra parte, el minutado de 
las audiencias acumuladas evidencia, como también ocurre en la televi-
sión, la preferencia por aquellos contenidos dentro de la retransmisión 
que responden de forma más directa al concepto y a la identidad del 
formato (combates de boxeo en directo), antes que a otros contenidos 
(por ejemplo, las actuaciones musicales).

Este trabajo es susceptible de múltiples ampliaciones sobre nuevos 
estudios de caso y nuevas muestras que mantengan el análisis y la 
evaluación de la gramática visual desarrollada en las plataformas VoD 
como perspectiva principal.
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realIzaCIón de televIsIón en dIreCto 
en eurovIsIón song Contest 2022: 

análIsIs ForMal audIovIsual de “sloMo” 
(CHanel, españa)

Andrea Cruz-Elvira
Alba Aragón-Manchado
José Patricio Pérez-Rufí

Esta investigación tiene por objeto de estudio la realización televi-
siva en directo del Eurovision Song Contest (Festival de Eurovisión), 
formato televisivo producido por la Unión Europea de Radiodifusión 
(UER/EBU) consistente en la producción y emisión de tres galas musi-
cales en el que diversos intérpretes representantes de las televisiones 
públicas de los países miembros de la UER (junto con Australia, como 
país invitado) compiten entre sí. De forma más precisa se toma como 
estudio de caso un número musical concreto, la actuación de Chanel, 
cantante española en representación de España y de Televisión Española 
(TVE), con la canción “Slomo”. Habiendo logrado una tercera posición 
en la gala final, se trata posiblemente de la producción en directo más 
espectacular del espectáculo y de la que pueden lograrse resultados más 
interesantes en su análisis.



320

meistudies

El Festival de Eurovisión es un programa de televisión concebido 
por la UER “con el objetivo de volver a unir la Europa asolada por 
la guerra de los 1950 a través de un formato de televisión de música 
popular”; sin embargo, “el evento es hoy más popular que nunca antes 
y sigue siendo una importante fuerza impulsora para la integración 
europea y la formación de la identidad” (Motschenbacher, 2016). Ortiz 
(2017) define el Festival como un “evento mediático” que “integra la 
herencia cultural europea”, en el que los países concursantes “muestran 
su propia identidad garantizando así la diversidad cultural, promoviendo 
con esto la integración de todos los individuos, grupos y comunidades”.

Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis de la pieza de 
vídeo seleccionada desde un enfoque formal y discursivo, en concreto la 
actuación de Chanel retransmitida como parte de la gala final del sábado 
14 de mayo de 2022, desde Turín. Se propone así la aplicación de una 
metodología de análisis formal audiovisual, en el que se descomponen 
las diferentes partes del discurso desde una perspectiva visual para des-
pués recomponerlo. Este análisis formal audiovisual se ha dividido en 
cuatro partes: “fase previa con información contextual sobre las piezas 
analizadas, análisis formal audiovisual” (“tipos de encuadres más fre-
cuentes, movimientos y angulación de cámara, duración de los planos, 
introducción de efectos visuales y grafismo digital, etc.”), “análisis 
de la puesta en escena” (“escenografía, iluminación, caracterización e 
interpretación”) y “análisis intertextual de las referencias audiovisuales” 
(Pérez-Rufí & Gómez-Pérez, 2021; Pérez-Rufí & Jódar-Marín, 2019).

Los resultados del análisis llegan la idea de que tras la producción 
hay un refuerzo de la naturaleza televisiva del evento, sin remitir a 
otros formatos y con una producción y un diseño de la realización 
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orientados en conjunto hacia los efectos recogidos por la pantalla. No nos 
encontramos, por lo tanto, ante un “live music video” (Pérez-Rufí & 
Valverde-Maestre, 2020), como en números de ediciones anteriores, ni 
tampoco con una actualización del concierto de rock en directo retrans-
mitido en televisión, como hicieron Måneskin en 2021 (Gómez-Pérez & 
Pérez-Rufí, 2022), sino ante una producción genuinamente televisiva, 
con una realización característica de la televisión musical en directo.

Cabe destacar la impresión de ritmo trepidante a partir de la conjun-
ción de diversos factores simultáneos: movimiento interno (interpretación 
coreográfica permanente de los intérpretes encuadrados dentro del plano), 
movimiento externo (a través de constantes movimientos de cámara 
realizados por grúas, steady-cams o spider-cams) y una rápida edición 
en el cambio de plano, con planos de muy escasa duración. Añadamos 
que el conjunto de los elementos dispuestos en la puesta en escena no 
hacen sino destacar el protagonismo y la centralidad de la intérprete, 
presente en todos los planos, activando además a la figura del narratario 
(el espectador de televisión) en su mirada mantenida a los objetivos de 
la cámara. En un contexto en el que la televisión parece reinventarse, 
la producción en directo de “Slomo” se conforma prácticamente como 
un discurso meta-televisivo.
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eurovIsIón song Contest 2022: 
análIsIs del rItMo en el CaMbIo de plano 
de los núMeros MusICales en ConCurso y 

del ConJunto de la gala.

Alba Aragón-Manchado
Andrea Cruz-Elvira

José Patricio Pérez-Rufí

Nuestro objeto de estudio es la realización en directo de la gala final 
del concurso musical de televisión Festival de Eurovisión (Eurovision 
Song Contest) en su edición de 2022, desarrollado en Turín en la noche 
del 14 de mayo de 2022 bajo la organización de la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER/EBU) y la producción de la televisión pública 
italiana (RAI). El análisis de la producción y de la realización televisiva 
propuesto atiende de forma específica al ritmo en el cambio de plano, 
a la duración media de los planos y al ritmo medio de cada uno de los 
temas y de los shows musicales producidos en directo, de tal forma que 
puedan relacionarse para determinar la evolución del ritmo del conjunto 
del espectáculo desde un punto de vista formal/visual.

El Festival de Eurovisión supone un referente en la introducción 
de elementos de innovación tecnológica en la televisión en directo, en 
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la búsqueda de la espectacularidad y, simultáneamente, un referente 
del lenguaje audiovisual televisivo de la televisión contemporánea 
(Pérez-Rufí & Valverde-Maestre, 2020; Panea, 2020). La UER/EBU 
es “una organización internacional de emisoras de televisión europeas 
de servicio público” que negocia “el intercambio de programas” y de 
derechos de difusión y promueve “la coproducción entre los países 
miembros”, además de organizar el Festival de Eurovisión y otros festi-
vales ligados a la marca Eurovisión (Pérez-Rufí & Gómez Pérez, 2021).

El objetivo principal de esta investigación es cuantificar la cantidad 
de planos de cada uno de los 25 números musicales presentados en la 
final de Eurovisión 2022 y compararlo con el ritmo del tema musical 
(BPM), con objeto de evaluar el ritmo en el cambio de plano de cada 
actuación y, posteriormente, identificar la estructura rítmica del conjunto 
de la gala en su segmento competitivo (interpretación y realización 
audiovisual de los temas musicales en directo). Queda fuera de nues-
tro objeto otros segmentos ajenos a la interpretación de los temas en 
concurso, así como la fase final de votaciones.

Con el fin de lograr los objetivos marcados y como estudio de caso 
de la realización de televisión en directo, se propone la aplicación de una 
metodología eminentemente cuantitativa, a partir de un análisis formal 
audiovisual. Se contabiliza el número completo de planos de cada uno de 
los 25 números musicales en competición, se calcula la duración media 
de los planos o ASL (Salt, 2006) y se compara dicha duración media 
en el conjunto de las actuaciones analizadas. También se compara el 
patrón rítmico de cada uno de los temas musicales (medido en BPM) 
y la objetivación que los usuarios hacen desde un parámetro subjetivo 
que determina la “bailabilidad” de cada tema (Tellystats.com, 2022).
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Se plantean dos hipótesis. Se parte de la premisa, en primer lugar, 
de que la realización de cada número y el ritmo en el cambio de plano 
quedan subordinados al ritmo del tema musical. En segundo lugar, se 
intenta demostrar que la secuencia de números musicales pretende la 
búsqueda de la variación de ritmos (en todos los sentidos posibles) y 
se procura un ritmo calculado en el conjunto del espectáculo.

Los resultados recogen, como se ha planteado, una coherencia 
entre imagen y sonido, al punto de que el ritmo en el cambio de plano 
de cada número musical queda condicionado por el del tema musical. 
Como ocurría con el videoclip, la banda de imagen queda subordinada 
a la imagen de sonido. Por otra parte, la comparación de los diferentes 
tipos de ritmo identificados en cada actuación evidencia la búsqueda del 
contraste, si bien queda demostrado que la primera parte de la compe-
tición fue mucho más rítmica que la segunda parte. Como dato a tener 
en consideración, aquellos temas que contrastaron con el ritmo medio 
de la segunda parte del show contaron con una mayor aceptación por 
parte de la audiencia, que expresó su aprobación a través del televoto.
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HIstorICIdade MedIada pela televIsão: 
Contrastes e Correlações de arquIvos nos 

50 anos do Jornal naCIonal

Gabriel Malinowski

O modo de invocar o passado está sempre perpassado por condições 
tecnológicas, no sentido lato do termo, abarcando também seus aspectos 
culturais e subjetivos. O desenvolvimento dos meios de comunicação 
criou, segundo John B. Thompson (1998, p. 38), “o que agora descreve-
mos como ‘historicidade mediada’”. Trata-se de indivíduos que chegam 
ao sentido dos principais acontecimentos do passado principalmente 
através de jornais, filmes e programas televisivos. Na visão de Mônica 
Kornis (2007, p. 02): “a presença da história no mundo de hoje é um 
dado marcante, (...) e particularmente a televisão firmou-se como um 
meio de narração de nosso tempo, não só no telejornalismo, mas tam-
bém na teleficção e nos programas de viés documental”. Ainda segundo 
a autora, “(...) a linguagem audiovisual, ao longo de todo esse tempo, 
construiu formas de representação e de reconstrução do passado em 
contextos históricos diversos e segundo diferentes concepções estéticas” 
(Kornis, 2008, p. 09).
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As práticas de compilação de arquivos, que adquirem novo impulso 
com a Internet e os arquivos digitais, constroem alguns formatos audio-
visuais que, em diversos circuitos (cinema, televisão, internet), atuam 
não apenas para a reconstrução do passado, mas para um certo modo 
de contato com esse passado. No caso da televisão, especificamente, as 
tecnologias de arquivo utilizadas pelas emissoras entram em um jogo 
que participa ativamente dos processos de memória e esquecimento de 
uma audiência formada culturalmente por telas.

Para notar algumas características e estratégias dessa compilação 
de arquivos da própria televisão, a série de reportagens que comemo-
rou os 50 anos do Jornal Nacional é um caso exemplar. A prática da 
compilação dessas reportagens parece um sintoma de um tipo de mon-
tagem interessada em consolidar certas formas de sentir e imaginar o 
passado – e que se manifesta em outras práticas e em diversos produtos 
midiáticos. Segundo Iluska Coutinho (2008, p. 07), o formato série de 
reportagem, (...), se aproximaria de uma espécie de novela informativa, 
em que cada capítulo possibilitaria o aprofundamento de um tema ou 
aspecto da realidade retratado na TV.

Com efeito, como anuncia William Bonner antes da exibição da 
primeira reportagem, “escolhemos cinco temas que podem ser consi-
derados fundamentais para qualquer nação”. São eles: comunicação, 
educação, cidade, trabalho e saúde. Esse conjunto, apresentado em 
reportagens com duração média de 20 minutos, nos dias 02, 03, 04, 05 
e 06 de setembro de 2019, respectivamente, forma uma novela mais 
experimental constituída por imagens (e sons) do arquivo do JN. Devido 
à pouca intervenção discursiva, pois não há nenhuma narração adicional, 
essas reportagens se mostram bem atípicas para o padrão informativo/
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narrativo usual das matérias realizadas pela emissora, geralmente estru-
turadas com recursos dramatúrgicos (Coutinho, 2012) consolidados, 
com “personagens”, entrevistas e texto em voz off.

O objetivo deste artigo é notar como as cinco reportagens articulam 
operações de contraste e correlação de arquivos para construir essas 
reportagens. A nosso ver, essas duas estratégias são importantes para a 
conformação de um certo modelo de historicidade mediada. Trata-se de 
uma história forjada midiaticamente por arquivos de diferentes tempos 
históricos que ora se contrastam ora se correlacionam. Essas operações 
ocorrem tanto pelos conteúdos simbólicos quanto pela qualidade material 
das imagens e dos sons.

Para notar, de modo amplo, como essas operações de contraste e 
correlação são armadas, nos apoiaremos no método desenvolvido pelo 
Núcleo de Jornalismo Audiovisual (CNPq-UFJF), denominado Análise 
da Materialidade Audiovisual, “que toma como objeto de avaliação a 
unidade texto+som+imagem+tempo+edição, em toda sua complexidade 
de códigos, sentidos e símbolos” (Coutinho, 2018, p. 187). Considera-se, 
assim, a dimensão audiovisual como uma unidade, não se atendo apenas 
a um aspecto desse conjunto. Para fazer essa investigação, no limite 
deste artigo, tomaremos como corpus de análise os minutos iniciais das 
cinco reportagens.
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narratIvas FeMInInas versus MasCulInas: 
uM estudo sobre gênero nas telenovelas 

uM lugar ao sol e pantanal

Maria Aparecida Borges Limeira
Laís Emanuelle de Borba Brito

Josenildo Soares Bezerra

As narrativas das telenovelas apresentam histórias envolvendo 
amor, sentimentos, emoções e família cujo ambiente privado tem como 
protagonismo os enredos femininos. O Brasil  veicula, desde 1950,  
nessas produções o processo de evolução das narrativas das mulheres 
na nossa sociedade através dos relatos melodramáticos. Para Lopes 
(2009) a telenovela manifesta a interação entre público e temáticas 
por meio da cotidianidade da narrativa. O público feminino é cati-
vado, muitas vezes, pelo teor doméstico das histórias, pelas formas 
do consumo diário desse produto que atravessa a rotina do indivíduo. 
Segundo Ang (1985), assimilar esses enredos ocorre através do fácil 
acesso por causa da repetição na estrutura da narrativa e da previsibi-
lidade. As mulheres como personagens essenciais para os entrechos 
do melodrama - matriz da telenovela - se veem representadas pelos 
dramas familiares das personagens o qual difere dos temas masculinos. 
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Nas telenovelas Um lugar ao sol (2021), escrita por Lícia Manzo, e 
Pantanal, original do autor Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno 
Luperi, discutem as narrativas femininas e masculinas de maneira dis-
tintas. O primeiro enredo faz uma abordagem acerca da narrativa de 
Christian (Cauã Reymond), um rapaz pobre que passa por conflitos ao 
assumir o lugar do irmão gêmeo, Renato, e sofrer as consequências pelo 
seu ato. Em paralelo a estas histórias, temos as subtramas femininas de 
Rebecca (Andrea Beltrão), Bárbara (Alinne Moraes), Ilana (Mariana 
Lima e Lara (Andreia Horta). Enquanto a trama de Rebecca destaca o 
tempo de validade feminina na sociedade, no que se refere a relaciona-
mento e aspecto estético, as outras personagens femininas discutem as 
posições femininas perante aos relacionamentos familiares, amorosos e 
sociais. Já em Pantanal, encontramos a história da família do Zé Leôncio 
(Marcos Palmeira) e os problemas com o filho Jove (Jesuíta Barbosa) 
e a ex- esposa Madeleine (Karine Teles), uma carioca que não conse-
guiu se adequar ao pantanal. Nesse entremeio, conhecemos a história 
de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), esposa de Tibério (Murilo Benício), 
apresentada como uma mulher passiva cujo despertar sexual é aflorado 
ao descobrir uma traição do marido; temos  Filó (Dira Paes), esposa 
de Zé Leôncio, cuja função narrativa é a subordinação ao personagem 
masculino, e, finalmente Juma (Alanis Guilles), a protagonista que se 
nega a integrar os valores impostos pela sociedade patriarcal. Lopes 
(2003) esclarece a telenovela como dispositivo que dá visibilidade a 
certos assuntos, produtos ou comportamento uma vez que “regula as 
interseções entre a vida privada pública e a privada” (Lopes, 2003, p. 19). 
Podemos identificar os distintos direcionamentos para os respectivos 
gêneros e como o modo de contar sob o olhar dos autores é importante 
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para os direcionamentos narrativos quando nos referimos às abordagens 
de gênero. Por isso, a pesquisa tem como objetivo analisar as diferentes 
abordagens narrativas entre personagens femininos e masculinos nas 
telenovelas Um lugar ao sol e Pantanal. Ao que se refere às questões 
de gênero buscamos tensionar como há essa socialização de conceitos 
e principalmente como a telenovela se apresenta intrínseca ao público 
feminino, apresentando uma correlação entre essas perspectivas com o 
machismo e o patriarcado instituídos por meio de uma violência simbó-
lica de gênero. De acordo com Bourdieu (2001) a violência simbólica 
é uma violência suave, insensível e invisível e que se dá por meio da 
comunicação, ou seja, por meio do discurso. Entrelaçamos assim, a 
violência simbólica com as questões de gênero, levando em conside-
ração a teoria da performatividade de Judith Butler (2003) e a questão 
do Outro para Simone Beauvoir (2020). Para compreendermos como 
a abordagem narrativa é executada criamos três categorias para esse 
estudo. Inicialmente levamos em consideração a autoria de cada teleno-
vela enquanto Um Lugar ao Sol foi escrita por Lícia Manzo, pantanal 
tem como nome principal Bruno Luperi. Em seguida, analisamos os 
personagens protagonistas, dois homens: Jove em Pantanal e Cristian 
e Um lugar ao Sol. Finalmente encontramos os enredos femininos nas 
subtramas de cada uma: Rebeca, Bárbara , Ilana e Lara em um lugar 
ao sol e  Juma, Madeleine, Filó e Maria Bruaca em Pantanal. Utiliza-
mos a análise de conteúdo de Bardin (2011) e a de discurso embasada 
nas concepções de Michel Foucault (2020). Portanto, identificamos a 
oposição entre as personagens femininas e masculinas nas narrativas 
das telenovelas a qual delineia como as mulheres são retratadas em 
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oposição às  narrativas masculinas que abarcam novas histórias e como 
elas se encontram no produto.
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o papel da edIção na Construção de sentIdos 
no teleJornalIsMo: a MontageM da Cobertura 

dos 100 MIl Mortos no Jornal naCIonal

Caio Ferreira Silva
Jhonatan Mata

O Brasil possui atualmente mais de 670 mil mortes oficiais em 
função da pandemia de COVID-19, declarada em 11 de março de 2020 
pela Organização Mundial da Saúde. O país situou a própria noção de 
morte num lugar de confronto discursivo, também em telas. A partir da 
adoção, por parte do Governo Federal, de um discurso enviesado que 
condenava o isolamento social por temer mais uma suposta “morte” da 
economia do que aquela dos próprios brasileiros, a narrativa, adotada 
por parcela da população e com eco nas redes sociais, teve na re-
condução do conceito de morte para um lugar de tabu a sua principal 
estratégia. O resultado nos meios de comunicação visto em seus 
sintomas mais severos no audiovisual e, sobretudo, no telejornalismo, 
foi “um clamor intermitente para que os comunicados sobre número de 
mortes e letalidade da doença anunciados em tela fossem minorados 
ou substituídos pelos anúncios de números de curados e também por 
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produções mais “otimistas” (Mata, 2021, p. 377), num flerte com as 
softnews, que incluíssem ou não a temática da pandemia.

Entendendo a importância que a TV aberta desempenha no Brasil, 
e, mais especificamente, o papel do telejornalismo em poder atuar 
como antídoto para um contexto marcado pela circulação frenética 
da desinformação, nossa proposta visa mapear potenciais e limitações 
do noticiário, a partir da cobertura do anúncio dos 100 mil mortos 
pelo Jornal Nacional, em 08/08/2020. Para além das reportagens 
sobre a temática, a edição do noticiário foi aberta com um editorial 
que criticava o trabalho do Governo para conter a pandemia. A edição 
especial rendeu, inclusive, ação iniciada pelo Governo no TRF da 
2ª Região, com vistas a pedido de direito de resposta contra a TV 
Globo, alegando “indevidas ilações sobre omissão do governo”.

Situamos a relevância de nossa pesquisa ao considerar que, na 
contemporaneidade, “o telejornalismo mantém sua importância central 
no Brasil como forma de acesso a informações sobre o país; suas 
narrativas sobre fatos e acontecimentos permeiam interações sociais, 
realizam construções imagéticas hegemônicas, (é) ditam o Brasil” 
(Coutinho et al., 2018, p. 87). Mesmo em um contexto de expansão 
do acesso à internet, as emissoras de TV continuam sendo agentes 
importantes de divulgação e produção de informação e sentidos, 
não só da forma tradicional, por meio dos aparelhos televisores, 
mas também através da recirculação desses conteúdos em meios 
digitais, seja na íntegra, ou em recortes. Para Pereira (2020, p. 15), a 
TV continua sendo importante e relevante não apenas na produção e 
reprodução de conteúdos, principalmente para quem está desconectado 
da Internet, como também as emissoras se colocam no ambiente 
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web como autoridades e legitimadoras de informações, ocupando 
certo protagonismo também no ambiente de redes. Entendendo essa 
importância que os telejornais ainda exercem no acesso à informação 
no país, voltamos nosso olhar para o papel da edição no maior 
telejornal da TV aberta do país. Reportagem publicada pelo El País, 
em 15 de abril de 2021, intitulada “Inação e desinformação do Governo 
Bolsonaro agravam a pandemia no Brasil” traz, a partir de estudo 
publicado pela revista Science e pela ONG Médicos Sem Fronteiras, 
análise que destaca que a gestão do governo brasileiro causou mortes 
evitáveis e agravou a epidemia no país.

A resposta [do Governo] federal [ao vírus] tem sido uma 
combinação perigosa de inação e negligências, incluindo a promoção 
da cloroquina como tratamento apesar da falta de evidências 
científicas”, conforme descreveu nesta quarta-feira na Science a 
equipe liderada da pesquisadora brasileira Marcia Castro, da Escola 
de Saúde Pública da Universidade de Harvard. A equipe afirma que 
“nenhuma narrativa sozinha explica a propagação do vírus” no Brasil, 
mas cita expressamente a influência da politização no grau de adesão 
às recomendações básicas (Gortázar, 2021).

Para a confecção do trabalho, nos ancoramos na metodologia de 
análise da materialidade audiovisual (Coutinho,2016, 2018) para 
compreender o impacto da edição audiovisual na construção de 
sentidos de um telejornal. Também pretendemos entender como esse 
telejornal se posicionou em relação à responsabilização ou não, do 
governo pelos impactos da pandemia, tendo como objeto principal a 
cobertura do marco de 100 mil mortos.
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o roteIro algorítMICo: HaCkeando a netFlIx

Leandro Vieira Maciel
Vicente Gosciola

O objetivo é identificar novos paradigmas de roteiro ditados pelos 
algoritmos de recomendação das plataformas de streaming, e que acre-
ditamos devem se estender para o restante da produção audiovisual.

Considerando que hoje vivemos na chamada era do audiovisual de 
dados onde, como produtores de conteúdo e consumidores, estamos 
imersos, desejamos entender como lidar com as ferramentas de inteli-
gência artificial que já existem e que de uma forma ou de outra aprovam 
e determinam o processo do roteiro (ou roteirização).

Seria possível controlar estes novos paradigmas e “hackear” a 
Netfix, antevendo o padrão do que a plataforma de streaming considera 
um sucesso?

Uma das maneiras recentes de se criticar um filme ou série é dizer 
que seu roteiro é algorítmico. Isso quer dizer que empresas poderosas 
como Amazon Prime e Netflix produziriam a partir de roteiros reduzi-
dos a fórmulas, com entradas de dados e resultados previsíveis. Mas as 
“fórmulas” conhecidas pelo mercado audiovisual, através dos manuais 
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de roteiro, seriam substituídas pela objetividade do Big Data - enormes 
quantidades de informações fornecidas pelo comportamento de usuários 
em interação com as plataformas de streaming.

Segundo Cruz (2021): “a tática de se deixar levar pelos insights que 
seu algoritmo lhe proporciona sem dúvida é boa para a Netflix, pois 
ficou provado que isso se reflete em audiência fácil. Mas é ruim para 
produção cinematográfica como um todo. A sensação é de estar sempre 
preso em uma bolha de referências antigas que se retroalimentam, sem 
nunca entregar algo original (...) O sucesso de Rua do Medo mostra 
que, para o bem e para o mal, a influência dos algoritmos nas produções 
culturais veio para ficar. (Cruz, 2021).

Hoje se discute muito a influência dos algoritmos no processo cria-
tivo do audiovisual e, de forma ampla, na virtualização de nossas vidas. 
Mas o que isso quer dizer? Os computadores da Netflix estão escrevendo 
séries? Ou são somente informações fornecidas por eles a quem toma 
as decisões? A Rede Globo (e seu serviço on demand, Globoplay) não 
usa estes mesmos dados? E, afinal, o que é um algoritmo?

A analogia com a receita culinária é recorrente em textos introdutórios 
sobre programação. Um autor que se vale de metáfora parecida, mas 
de uma maneira mais enfática, é Knuth (1997). Analisando o exemplo 
do algoritmo euclidiano para se encontrar o maior divisor comum entre 
duas integrais positivas, o autor conclui: “O significado moderno para 
algoritmo é bastante semelhante ao de receita, processo, método, técnica, 
procedimento, rotina, rigmarole [complicação], exceto que a palavra 
“algoritmo” conota algo apenas um pouco diferente” (Knuth, 1997, p. 4).

Em nossa pesquisa foi possível localizar dois pontos de inflexão, 
que introduzem e estabelecem a ideia de um roteiro algorítmico. 
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O primeiro ponto é quando a Netflix decide produzir conteúdo original 
(no caso, contratando estúdios que então licenciavam o conteúdo para 
a empresa). O destaque desse momento é a produção da série House of 
Cards , em sua versão de 2013, dois anos após a contratação do chefe 
de conteúdo Ted Sarandos . O segundo momento de inflexão é quando 
a Netflix constrói seu próprio estúdio, no estado da Califórnia, EUA, 
assumindo todas as etapas da produção audiovisual, realizando em 
2016 a série Stranger Things , série cujo roteiro foi comprado por Brian 
Wright, ex-vice-presidente sênior da Nickelodeon e agora subordinado 
à Sarandos (Hasting & Mayer, 2020, p. 41).
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k-draMas: alterIdade e reCeptIvIdade 
a dIFerenças CulturaIs. a perCepção de 

CoMportaMentos e CostuMes loCaIs na FICção 
serIada sul-Coreana no brasIl

Ligia Prezia Lemos
Mariana Marques de Lima

A forma indelével que nossa cultura adere a nós, sem que a per-
cebamos com clareza, se revela singularmente para o outro, fazendo 
da alteridade (Trouillot, 2011; Motta, 2022; Frayze-Pereira, 1984; 
Merleau-Ponty, 2019) um espelho incomum, que mais refrata do que 
reflete o tempo e o espaço, cronotopos (Bakhtin, 2014), pois estimula 
comparações e questionamentos. Produtos midiáticos são capazes, 
assim, de revelar e disseminar nossas identidades (Hall, 2016, 2019), 
pertencimentos e diferenças culturais muito além das narrativas a que se 
propõem. Tendo isso em vista, voltamos nosso olhar para a circulação e 
recepção das produções ficcionais sul-coreanas que se intensificaram no 
Brasil a partir da década de 2010, por meio dos serviços de streaming 
que albergam em seus catálogos uma variedade de produções, oriundas 
da chamada onda coreana, Korean Wave, KW, ou Hallyu. Tal fenômeno 
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se refere à expansão e popularidade da cultura pop sul-coreana e seus 
produtos como dramas de televisão (K-dramas), música pop (K-pop) e 
ídolos pop (K-idols). Está relacionado a uma política que, estimulada 
por empresários e governantes, estabeleceu a construção da cultura 
como produto, fomentando a disseminação das artes, gastronomia, 
tecnologia da informação, moda, beleza, cinema e séries. Assim, 
começando pelos países do leste asiático (Japão, China, Tailândia e 
outros), o Hallyu se espalhou pelo mundo sendo que, no Brasil, a onda 
coreana já se propagava mesmo antes do fenômeno Gangnam Style de 
2012. Observamos, assim, um processo crescente de interatividade, 
trocas culturais e reconhecimento dessas ficções televisivas seriadas e, 
consequentemente, sua disseminação pelo território brasileiro, o que 
assevera a solidez da construção do soft power (Nye Jr., 2004) preten-
dida pela Coreia do Sul por meio dos produtos midiáticos que difun-
dem sua cultura, valores, ideias e comportamentos. A ficção televisiva 
seriada, desta maneira, impulsiona um romper de fronteiras culturais 
que transforma bordas e embaça os limites da ecologia da mídia em 
que estamos inseridos, ampliando-os e constituindo tanto novos afetos 
(Clough, 2008; Hardt, 2015; Bhabha, 2007) quanto outras noções de 
mundo. Para compreender a amplitude de tal ambiente e a percepção 
do pólo receptor brasileiro - também atuante, interativo e produtor 
de conteúdo - realizamos, em termos metodológicos, breve pesquisa 
bibliográfica antes de efetivar pesquisa de campo, de cunho netnográ-
fico, com aplicação de questionário em grupos de fãs de K-dramas no 
Facebook. A partir dos achados, atribuímos a três grandes categorias 
as diferenças culturais relativas a costumes e hábitos: (1) hierárquicos, 
(2) de relacionamentos e (3) relativos a comportamento doméstico. 
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Para Schulze (2013) a recepção das ficções sul-coreanas pelos fãs inter-
nacionais ocorre a partir da culturalização dos elementos encenados na 
trama, onde o sentido de “Cultura Coreana” vai se construindo ao longo 
da assistência de diferentes tramas. Porém, a absorção da cultura nem 
sempre ocorre de maneira homogênea, pois muitos desses elementos 
apresentados nos K-dramas não podem ser lidos estritamente como parte 
inerente da cultura sul-coreana, mas sim como elementos constitutivos 
da chamada K-dramaland. Em suma, entendemos a Hallyu como um 
projeto de nação alicerçado numa diplomacia cultural (Billig & Silva, 
2022), que culminou na difusão e construção de um universo narrativo 
único. As três categorias apresentadas pretendem abarcar as distinções 
culturais percebidas pela audiência brasileira, e abordá-las com o intuito 
de entender como estas são assimiladas pelo público. Essa absorção dos 
traços da cultura sul-coreana e dos próprios mecanismos da K-dramaland 
com seus clichês, nos dão a base para análise da inserção dos K-dramas 
no Brasil e seus desdobramentos.
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audIênCIa ConeCtada no kpop: Modelo de 
experIênCIa e ConsuMo audIovIsual entre Fãs 

da banda Coreana stray kIds

Iluska Maria da Silva Coutinho
Laura Coutinho Felz

O avanço no acesso às novas tecnologias, associado a um cenário 
mundial em que o distanciamento social foi a forma de enfrentamento 
da pandemia Covid-19, potencializou  transformações relevantes na 
sociabilidade contemporânea, cada vez mais experimentada entre telas. 
A experiência de consumo de espetáculos de música como produto de 
natureza audiovisual se tornou mais evidente com a realização de lives, 
alternativa inclusive para a sobrevivência do setor cultural em países 
em que, como o Brasil, não houve políticas públicas de fomento no 
período. Se para a cadeia produtiva do setor cultural brasileiro, a emer-
gência sanitária foi o motor principal de transformação, no universo do 
kpop a experiência musical há muito mobiliza um forte diálogo com 
produtos audiovisuais, consumidos sobretudo por meio do Youtube e 
outras plataformas de streaming.

No âmbito deste artigo a proposta é refletir sobre as relações entre 
a banda coreana Stray Kids e seus fãs, entendidos como audiência 
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conectada de diversos materiais em vídeo, e postagens em redes sociais 
digitais. Entende-se que há a constituição de uma nova ambiência de 
consumo e experiência audiovisual fortemente ancorada em um modelo 
de negócio conectado às mudanças nos modos dos consumidores de 
música. Por meio da tecnologia digital e diferentes formatos audio-
visuais há estímulo para que fãs atuem de modo a consumir, reagir e 
(re)interpretar materiais em vídeo e digitais oferecidos, e muitas vezes 
comercializados, pelas gravadoras e pela indústria de kpop. No universo 
de fãs de música pop coreana  o público não é apenas espectador passivo; 
por meio sobretudo de materiais em vídeos, como realities e shows com 
competições, a audiência atua de forma interagente (Amadeu, 2009), 
estabelece novos sentidos e conexões com o conteúdo em vídeo.

Considera-se que há por meio da indústria de negócios do kpop um 
estímulo ao desejo por interação, entre telas, que se torna fonte para 
desenvolvimento de novos produtos em vídeo e/ou difundidos por 
plataformas digitais. Além de se constituir em fonte de monetização 
para as empresas, esses novos aparatos audiovisuais constituem-se em 
estruturas sociais, e simbólicas, que seriam recursos para o atendimento 
de um público cada vez mais conectado. Segundo Morin (2006), seria 
por meio das interações que a sociedade se constituiria, em diálogo com 
os indivíduos que seriam também produzidos nesse processo. “Somos 
ao mesmo tempo produtos e produtores (...) tudo o que é produzido 
volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, 
auto-organizador e autoprodutor”(Morin, 2006, p. 74).

Surgido na década de 1990, o pop coreano se popularizou de forma 
global com o auxílio da internet e das redes sociais, sendo o Brasil um 
dos países que mais consomem esse gênero musical no mundo conforme 
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números divulgados  por plataformas de streaming. Por seu grande 
impacto, em termos de investigação, tal fenômeno tem sido observado 
a partir de perspectivas do design, da psicologia e dos estudos culturais. 
Sales (2022) observa a busca por inserção social e construção de iden-
tidade através da interação com o K-pop, independente da faixa etária 
pesquisada. Tal aspecto relaciona-se com o nome da banda tomada 
como recorte nesse artigo, Stray Kids, cujo canal no Youtube possui 
10 milhões de inscritos. Os materiais em vídeo tomados como objeto 
empírico e as interações ocorridas nos processos de consumo foram 
analisadas por meio da análise da materialidade audiovisual (Coutinho, 
2018) e evidenciaram sentidos atribuídos por fãs nas comunidades de 
experiência audiovisual.
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MídIas tradICIonaIs na Internet: a plataForMa 
dIgItal CoMo aMplIação do dIsCurso da (não) 

vIolênCIa Contra JornalIstas

Gabriel Landim
Iluska Coutinho

Segundo o Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de 
Imprensa no Brasil – 2021, da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 
o ano foi o mais violento desde o início da série histórica na década 
de 1990. Foram 430 casos de ataques. Pelo menos 26 dos episódios de 
agressão foram no ambiente virtual, além de 11 ameaças ou intimidações 
e 43 registros de descredibilização da imprensa na internet. Depois dos 
trabalhadores da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que ficaram 
no topo da lista entre os mais atingidos, sobretudo por meio de episódios 
de censura, a maioria dos jornalistas são de televisão - 94 profissionais 
- o que representa 25% das vítimas. O número expressivo foi registrado 
em plena pandemia da Covid-19, quando o jornalismo foi considerado 
ainda mais essencial na busca pela informação credível para conter a 
doença. A Globo, principal emissora de televisão aberta do Brasil, foi 
acusada de causar um alarmismo intencional, já que muitas das notícias 
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narradas pela emissora eram contrárias às convicções do presidente da 
república Jair Bolsonaro – responsável pela maioria dos ataques – e 
de seus apoiadores, que manifestavam opiniões contrárias na internet.

Essa relação entre mídia e formação de opinião é apontada por André 
Mintz (2019) e Stig Hjarvard (2012, 2015) a partir do fenômeno da midia-
tização. A mídia tradicional se tornou uma instituição social, como aponta 
José Luiz Braga (2018), a partir da capacidade de influenciar decisões, 
por meio de mediações realizadas ao narrar os fatos. No entanto, os teles-
pectadores se tornaram, também, internautas. Por meio das affordances 
das plataformas digitais, conceito de James Gibson (1986) para abordar 
as possibilidades permitidas na internet, indivíduos podem se posicionar 
e alavancar suas convicções de maneira rápida, não mais permanecendo 
reféns dos conteúdos produzidos pela mídia tradicional (Cajazeira, 2015). 
Anne Helmond (2015), Thomas Poell, David Nieborg e José van Dijck 
(2020), caracterizam como plataformização a capacidade de impacto das 
plataformas digitais na sociedade. Elas permitiram um maior fluxo de 
informações, com velocidade e amplitude. Assim, os espaços digitais se 
tornaram palco, inclusive, para episódios de agressões à imprensa.

As possibilidades de conversação, posicionamento e compartilha-
mento de informações permitidas pelas plataformas abrem lacunas para 
a violência contra jornalistas? Como estas plataformas são utilizadas 
pelos veículos tradicionais para se posicionarem contra a violência aos 
seus profissionais? A proposta do artigo é responder a essas questões 
tomando como referência os conceitos de midiatização e plataformiza-
ção, além da investigação bibliográfica acerca das mudanças de com-
portamento do consumidor – que se tornou migratório, como destaca 
Henry Jenkins (2009). O trabalho ainda tem uma dimensão empírica 
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com a listagem dos casos de violência veiculados em 2021 pelo Jornal 
Nacional, a observação das postagens relacionadas a estes fatos no perfil 
do Twitter do principal jornalístico da emissora, além das reações do 
público, considerando a possibilidade de serem percebidas eventuais 
mudanças nas narrativas do veículo de comunicação tomado como 
objeto, quer no fluxo televisivo, quer em suas manifestações na internet. 
A TV Globo, principal emissora de TV aberta do Brasil, tem sido alvo 
frequente de ataques e intimidações, que atingem seus profissionais e 
equipes de emissoras afiliadas.

Resultados preliminares sinalizam que, ao oferecer fluxos comuni-
cacionais mais amplos, as plataformas também favoreceram o impul-
sionamento de desinformação e mensagens violentas dirigidas aos 
jornalistas. Houve também, nesses fluxos em redes digitais, tentativas 
de descredibilização dos conteúdos produzidos nos meios tradicionais. 
As mesmas ferramentas que ampliaram o compartilhamento de infor-
mação, também abriram espaço para mensagens falsas e discursos de 
ódio, em consonância com as convicções de cada indivíduo. Se as pla-
taformas também passaram a causar impactos relevantes na sociedade, 
no processo de plataformização, os veículos de comunicação de massa 
parecem ter adaptado seus discursos na esteira das possibilidades cada 
vez mais ampliadas. No contexto das agressões, a tentativa parece ser a 
de impactar a sociedade, mostrando os episódios sofridos pelos jorna-
listas, inclusive no meio digital. Meios tradicionais tentam se aproximar 
cada vez mais do público virtual, como forma de deixar acessível na 
internet a credibilidade alcançada fora dela. O objetivo parece ser o de 
estimular na sociedade uma mudança de atitude frente aos ataques à 
imprensa e à liberdade democrática.
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televIsIón públICa en europa y brasIl: 
algunos apuntes CoMparatIvos

Lueluí Aparecida de Andrade

Este artículo plantea algunas de las relaciones que se pueden esta-
blecer entre televisiones públicas europeas y brasileña, a partir del 
curso “La televisión pública en Europa: estrategias programáticas en 
el escenario digital”, impartido por la profesora postdoctorada Belén 
Monclús1, en la Universidade Estadual Paulista, institución brasileña, 
amen de otras referencias, obtenidas en publicación especializada y 
noticieros de internet.

Investigando brevemente los orígenes de la televisión pública en 
Europa y Brasil, el artículo llega al momento actual. Hoy por hoy, el 
sistema de radiodifusión en dicho continente enfrenta la crisis mundial, 
con 40% menos presupuestos y la mitad del personal técnico. Bien así, 
las operadoras de televisiones públicas y privadas se encuentran en 

1. Profesora Postdoctorada Belén Monclús Blanco, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, periodista, investigadora y profesora del Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB, integrante del GRISS – 
Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis desde 1997 y la coordinadora 
del Observatorio de la Radio (l’OBS), desde 2007.
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igualdad de condiciones, diferentemente del resto del mundo, ambas 
“luchando” face to face, muro contra muro, por audiencia y por ingre-
sos de publicidad, sea directa o por “patrocinio cultural” - que muchas 
veces constituye una especie de “trampa”, a veces con venta de discos, 
por ejemplo. Como la tele paga (por “firma”) tiene menor penetración, 
la abierta y generalista es la más consumida.

Planteándose el contexto de la televisión digital terrestre en Europa, 
en sus aspectos tecnológicos, regulatorios, económicos y socio-cultura-
les, se puede ver que empezó como monopolio público, basado en que 
el espectro de ondas siempre se comprendió como un bien, un recurso 
público escaso, que debería estar bajo el control del Estado. La confia-
bilidad conquistada se siente hasta hoy en día, buscando la población 
la información segura en los canales públicos.

La legislación es protectiva, pero resulta desobedecida, como el 
caso del tiempo de publicidad, regulado en el año 2018 en 12 minutos 
máximos, por hora, por la Unión Europea, siendo que España exponía su 
público a 25 minutos, era alertada, pero lo continuaba haciendo. Lo único 
país con poder de sanción en el momento, internamente, era Francia.

En Brasil, al revés, se siguió el Trusteeship Model, o sea, el modelo 
estadounidense de la década de los años 1930 del siglo XX, lo cual 
privilegia totalmente la actividad privada comercial, desde que la tele-
visión empezó, o sea, nunca hubo preponderancia del sector público 
de radiodifusión.

En la actualidad, la radiodifusión debe seguir lo que establece la 
Constitución de la República Federativa de Brasil,  en sus artículos 220 
a 223. En teoría, la radiodifusión y los medios electrónicos, incluidos 
por el artículo 222, párrafo tercero, son concesiones o otorgas públicas. 
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Para propiciar equilibrio al sector, se obedecería a la complementaridad 
entre sistemas privado, público y estatal.

En la práctica, todavía, lo que se tiene son oligopolios de grupos 
familiares, con progresivo avance de toma de otorgas por iglesias 
neopentecostales o evangélicas, la propiedad cruzada de los medios 
de comunicación, con la clara hegemonía de uno de los grupos, lo 
cual detiene 60% de todos los presupuestos de publicidad en el país. 
Según Venício Arthur de Lima (2011, p. 29), la media brasileña “fue 
siempre oligopotilizada”.

Amén de los grupos con influencia sobre las dos casas legislativas 
nacionales, miembros congresistas detienen concesiones de radiodifu-
sión, directamente. Así, “el poder concedente se transforma en poder 
concesionario” (Lima, 2011, p. 32). Hasta muchas de las radios “comu-
nitarias”, hechas y desarrolladas para ampliar el poder de participación 
de pequeños grupos, son apropiadas por políticos o líderes religiosos.

Mientras eso, la red pública de radiodifusión, totalmente minori-
taria, equilibrase entre la intención de producir productos culturales y 
de información de calidad y los presupuestos públicos para eso, cada 
vez más escasos. Poco a poco, la propia legislación las obliga a obtener 
dinero de la publicidad.

La crítica más fuerte que sufre la radiodifusión europea hoy en día 
suele hacerse a la brasileña: de que sujetada a las leyes del mercado 
toda la televisión se queda esclava de la tiranía de la máxima audiencia, 
para eso tiene de tener penetración más rápida, lo que provoca homo-
geneización de la oferta de contenido.
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à guIsa de outro(novo) ManIFesto a partIr 
da IdeIa de CIne-olHo de dIzIga vertov: 

HerMenêutICa da lInguageM audIovIsual 
dos MeIos dIgItaIs ou da IMageM-olHo CoMo 

proposta téCnICa

Valmor Nivaldo Santos
Osvando de Morais

A partir das ideias revolucionárias de Diziga Vertov quando propõe 
por meio de um manifesto o rompimento com linguagem cinematográfica 
ao experimentar novos procedimentos artísticos e criativos associados a 
novos projetos, no contexto da década de 1920 na URSS. Vertov recusa a 
ficção e também o modelo de produção em estúdios, em sua proposta de 
Cine-Olho, centrada com exclusividade na produção de documentários.

Trata-se de estudar as experimentações com a linguagem cinema-
tográficas feitas por Dziga Vertov que revelam as questões centrais 
do momento revolucionário, cultural e político e ainda o lugar que a 
União Soviética ocupava naquele contexto histórico. Independente da 
distância temporal, incluímos em nossa análise as ideias de Marshal 
McLuhan e de suas teorias das extensões humanas que continuam 
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atuais, pensando, essencialmente, nos produtos audiovisuais realizados 
na atualidade e que, em sua maioria portam uma estética com vínculos 
não muito precisos com a arte digital, como a fotografia digital, por 
exemplo, que obviamente provoca rupturas e exige uma crítica nos 
modos de se captar e construir imagens. Nossa análise está baseada 
nos produtos veiculados nas mídias digitais na última década do atual 
século. Esta comparação com McLuhan, embora não seja nosso objetivo 
principal, ajuda-nos a pensar as atuais experiências digitais e também 
propor as possibilidades de se encontrar elementos e modelos novos 
que auxiliem na construção de novos produtos midiáticos ou possíveis 
narrativas audiovisuais mais atuais.

Caracterização do Estudo ou Discussão Teórica Proposta

A ideia contida nos conceitos mcluhanianos, mais centrados criti-
camente, possibilita retomar e atualizar os debates sobre o audiovisual 
hoje, mais exatamente, nos últimos anos do atual século. As obras de 
Marshal McLuhan e Diziga Vertov fornecem elementos fundamentais 
para se entender e aprofundar as análises do audiovisual e a fronteira 
tênue entre o entretenimento e a informação que se impuseram, no 
contexto contemporâneo. Neste trabalho, opta-se por envolver outra 
teoria, por exemplo, a hermenêutica de Gadamer, como filosofia apli-
cada, que se aplicada também às novas linguagens dos audiovisuais 
preencherá prováveis lacunas como compreensão e entendimento, na 
busca de modelos capazes de absorver os avanços tecnológicos ou as 
mudanças nos modos sensíveis e diversos de se estabelecer as extensões 
como processos múltiplos de conexões. Outros aspectos considerados 
são o conceito de montagem no cinema e o de edição linear ou não 
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linear no audiovisual digital atual, que merecem especial atenção, no 
sentido de se trabalhar com alguns elementos gramaticais, essenciais 
à linguagem digital. Deste modo, o uso enfático e prioritário de cortes 
e fusões possibilitam restabelecer os sentidos novos no audiovisual de 
hoje, resgatando, assim, a teoria da montagem eisensteiniana inspirada 
nos ideogramas chineses e na cultura japonesa como a poesia Haikai 
e o teatro Kabuki, por exemplo. Portanto, os produtos culturais audio-
visuais de hoje devem ser vistos e ouvidos ao mesmo tempo, como 
acontecem com os atuais podcasts imagéticos. O propósito é buscar ou 
resgatar a ideia vertoviana de uma linguagem única e pura, capaz de dar 
mais vivacidade, no mínimo, às imagens relacionadas aos temas, aos 
enquadramentos e aos planos fechados ou fechadíssimos nas narrativas 
audiovisuais.

Enfoque e/ou Metodologia de Abordagem

A metodologia deste trabalho mescla a pesquisa bibliográfica  com 
a hermenêutica de Gadamer para  analisar as ideias de Diziga Vertov, 
aplicando-as à  obra de Fernando Faro, por meio de seleção de alguns 
episódios do programa ENSAIO (grifo nosso), sem esquecer, obviamente, 
dos elementos centrais ou dos conceitos fundamentais mcluhanianos. 
A partir do entendimento hermenêutico, propõe-se, ainda, apontar argu-
mentos que possam justificar e contribuir, pelo menos parcialmente, 
com as discussões sobre a ruptura de limites normalmente estabelecidos 
do operador de câmera, do cinegrafista, do fotógrafo ou cameraman na 
criação de produtos audiovisuais.
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Principais Resultados, Reflexões e Conclusões

À guisa de manifesto, pensamos nas imagens e nas mudanças nas 
mídias digitais e também nos sentidos técnicos das ideias de Diziga 
Vertov e de Marshal McLuhan, quando comparados apontam para 
novas possibilidades técnicas e estéticas. Importante ressaltar as próte-
ses mcluhanianas como extensões que substituem a função natural ou 
fisiológica como a grande questão teórica do autor canadense naquele 
momento e que permanecem atuais no século XXI. É este um dos 
sentidos técnicos que usaremos para debater, analisar e entender a pro-
dução audiovisual praticada nas redes sociais, incluindo as conexões e 
os compartilhamentos, que possuem um caráter sintético, interativo e 
sedimentado, mas que pode ser  estudado como linguagem.



Mesa 9: Meios, estudos de gênero, democracia e 
justiça social

Coordenação: Rosa Maria Araújo Simões, Universidade Estadual Paulista - UNESP
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363

meistudies

a (re)Construção da MulHer nos produtos 
CulturaIs: a representação FeMInIna eM 

brIdgerton

Lara Karoline Souza de Aquino
Deborah Luísa Vieira dos Santos

Mayra Regina Coimbra
Marina Alvarenga Botelho

Samara dos Santos Machado
Mariane Motta de Campos

É sabido a interferência da comunicação na construção social da 
realidade e dos próprios sujeitos, influenciando os processos de socia-
lização (Berger & Luckmann, 2007; Leontiev, 1978). Algo que toma 
novas proporções com a interferência dos suportes de comunicação, 
capazes de levar às mensagens dissociando tempo e espaço (Thompson, 
2018). Ao discutir sobre socialização, torna-se relevante compreender a 
diferente inserção de homens e mulheres na sociedade (Avelar, 1989), 
como também na forma como a ideia de gênero é construída ou des-
construída pelos produtos culturais, desde a Literatura e seus distintos 
marcos ao longo da história, até a adaptação das obras para a ficção 
seriada. Ao longo da história, passa-se de obras feitas por homens 
para educar mulheres; para obras feitas por mulheres, sobre questões 
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femininas, para mulheres (Rafael, 2012). Ao mesmo tempo, há uma 
mudança na representação feminina nos produtos culturais, reflexo das 
lutas feministas (Miguel & Biroli, 2014).

Desde a sua criação em meados do século XX, a televisão contribuiu 
para a construção de diversas culturas e sociedades, sendo, inclusive, 
acionada para outras funções além do entretenimento. A TV, assim como 
outros meios de comunicação e publicidade, fez parte de disseminação 
de ideais políticos, como forma de propagação de discursos, ou mesmo 
como educadora em canais como a TV Cultura. Durante décadas essa 
hegemonia persistiu, sendo a televisão a principal doente de entrete-
nimento e informação para o povo, das telenovelas aos telejornais, 
programação para todos os públicos. No século XXI, o streaming se 
consagra como uma das formas de se transmitir dados pela internet sem 
a necessidade do download de arquivos ou espaço de memória dispo-
nível. Ou seja, usuário consome o conteúdo, áudio ou vídeo, de forma 
síncrona e online. Sem a necessidade de discos físicos, CDs, DVDs, 
vinis ou fitas cassete. O consumidor, geralmente, paga por uma assina-
tura mensal e com isso tem direito a catálogos de incontáveis produtos.

Nesse sentido, a pesquisa parte de uma análise fílmica (Penafria, 
2009) sobre romances de época adaptados para canais de streaming, 
com foco na construção da representação feminina. Para isso, tomou-se 
como objeto de investigação a primeira temporada do seriado Bridgerton, 
lançado pela Netflix em 2020, a qual possui oito episódios focados na 
personagem Daphne (interpretada por Phoebe Dynevor), a quarta irmã 
da família Bridgerton. O seriado foi a maior audiência do streaming, 
atingindo o recorde de 82 milhões de lares em seus primeiros 28 dias 
online, também alcançou 12 indicações ao Emmy 2021. A narrativa 



365

meistudies

retrata a vida da família inglesa Bridgerton nos anos 1800, sendo uma 
adaptação homônima da série de livros “Os Bridgertons”, da autora 
estadunidense Julia Quinn, para a Netflix, em contrato com a produtora 
Shondaland, da cineasta estadunidense Shonda Rhimes.

A pesquisa visa analisar a construção no seriado na figura da per-
sonagem Daphne e das personagens femininas secundárias (Eloise 
Bridgerton, Penelope Featherington, Lady Danbury, Rainha Charlotte), 
observando os anacronismos presentes sobre gênero na construção de 
suas histórias. Além disso, serão observados os elementos da cultura 
pop presentes no seriado, as relações estabelecidas entre o produto cul-
tural/artístico e o contexto social e histórico, tendo em vista a presença 
feminina, a fim de observar de que forma essas personagens trazem à 
tona as questões de gênero, bem como, de que modo a série propõe uma 
representação interseccional (Akotirene, 2019) das mesmas, diferente 
da abordagem do livro. Assim, analisando quais personagens se mantêm 
fiéis aos padrões tidos como femininos da época e quais apresentam 
características próximas às discussões contemporâneas sobre gênero.

Por meio das personagens femininas da série Bridgerton é possível 
observar como as representações do feminino foram sendo construídas 
historicamente e em sociedades diferentes, sejam elas em contextos 
temporais ou de localização no globo. Mesmo sendo tão diversos e em 
sociedades tão díspares, o que se nota é que a desigualdade de gênero 
ainda é muito presente e que as mulheres precisam superar preconceitos 
e a misoginia, seja no século XIX, ou em pleno século XXI. Contudo, 
também é possível perceber que as adaptações para o streaming possi-
bilitam rupturas e maior representatividade, com a inserção de grupos 
e discussões antes invisibilizadas pela grande mídia.



366

meistudies

Referências

Akotirene, C. (2019). Interseccionalidade. Editora Sueli Carneiro, Pólen.

Avelar, L. (1989). O Segundo Eleitorado: tendências do voto feminino 
no Brasil. Editora Unicamp.

Berger, P. L., &Luckmann, T. (2007). A construção social da realidade 
- Tratado de Sociologia do Conhecimento. Editora Vozes.

Coelho, N. N. (1991). A Literatura feminina no Brasil contemporâneo. 
Literatura,16(19), 91-101.

Leontiev, A. (1978). O desenvolvimento do psiquismo. Ed. Horizonte.

Miguel, L. F., & Biroli, F. (2014). Feminismo e Política. Boitempo.

Penafria, M. (2009). Análise de Filmes-conceitos e metodologia [Trabalho 
apresentado]. VI Congresso Sopcom, Lisboa, Portugal.

Thompson, J. B. (2018). A interação mediada na era digital. MATRIZes, 
12(3), 17-44.



367

meistudies

traJetórIas de aFIrMação e CuradorIas 
uCHInanCHu: uMa reFlexão a partIr da obra 

da artIsta HIroMI toMa

Rosa Maria Araújo Simões
Isabela Hueara Carneiro

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a concepção de 
uma possível prática curatorial uchinanchu, apresentando como esta se 
estruturaria seguindo noções de curadoria nativa e curadoria compar-
tilhada, respaldando-se no compartilhamento de saberes ancestrais e 
valores desta comunidade. Este processo não tem a intenção, obviamente, 
de retirar a autonomia destes artistas e deste povo, mas sim facilitar 
o processo de proposição dessas narrativas no espaço institucional do 
sistema das Artes. Este texto surge com o objetivo de conceber, através 
deste processo curatorial, a facilitação da construção de um espaço para 
as artes uchinanchu, tradicionais e contemporâneas, bem como sua 
divulgação e a superação de dificuldades que estes artistas encontram 
em levar sua ancestralidade para lugares externos à sua comunidade. 
Como é conhecido, a Arte é uma ferramenta de construção do repertório 
coletivo de uma sociedade, podendo desafiar e afirmar certas noções 
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sociais, e, dentro dessa afirmativa, a prática curatorial serviria como uma 
forma de legitimação e validação de certas obras e certos artistas dentro 
deste sistema onde está inserida, além de que, a criação, montagem e 
elaboração de exposições podem ser enxergada nesse contexto como 
um método de produção de conhecimento. Para tanto, tais questões 
serão exploradas por meio de uma análise da curadoria da artista Hiromi 
Toma cujas obras se relacionam com o entendimento de feminilidade e 
papéis de gênero do povo uchinanchu, a exemplo da prática da hajichi 
(tatuagem) realizada somente por mulheres. Ou seja, é possível abordar 
as vivências uchinanchu, vivências que sistematicamente foram e são 
apagadas dos livros de história, da grande mídia, e também, das Artes 
Visuais, trazendo, consequentemente, a possibilidade de reescrita de 
uma História da Arte, e também da história que a arte pode contar, 
lembrando que o direito de manifestar a sua própria cultura é um dos 
princípios da justiça social. A responsabilidade que uma curadoria 
focada em tais questões leva é a de entender as particularidades, sejam 
elas antropológicas ou íntimas, de cada uma dessas obras, não fazendo 
uso desta arte como um recurso visual de representação temática gene-
ralizada, condensando essa produção a uma única característica identi-
tária. A curadoria nativa surge aqui demonstrando como o processo de 
troca que acontece entre curador e artista pode ser amplificado quando 
ambas as partes compartilham um repertório cultural uchinanchu, que 
é coletivo, íntimo, teórico e artístico, facilitando em conjunto a cons-
trução de um olhar voltado para o entendimento e valorização destas 
artes, além do surgimento dessas narrativas contemporâneas poderem 
servir de revisão para as estruturas sociais que operam dentro da pró-
pria comunidade uchinanchu, e uchinanchu brasileira. É imprudente a 
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noção de que só porque essa arte carrega referências ancestrais de sua 
cultura originária ela estaria presa no passado, podemos afirmar que 
a arte e cultura uchinanchu se reinventa, inclusive por necessidade de 
sobrevivência. Os caminhos que esses saberes atravessaram, temporal 
e geograficamente, provam o esforço dessa comunidade em firmar sua 
identidade cultural e a importância da presença dessas artes, não somente 
nos espaços institucionais da Arte, mas também no repertório coletivo 
decolonial do mundo real.
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eduCação para a dIversIdade: a agenda 
lgbtqIa+ nas televIsões unIversItárIas eM 

são paulo e no MaranHão

Pablo Monteiro
Osvando Morais

Este artigo tem por objetivo refletir sobre o papel das televisões 
universitárias do Maranhão e de São Paulo que atuam na educação 
para a diversidade, em especial na temática LGBTQIA+, contribuindo 
para um debate público que auxilie na construção de uma sociedade 
mais plural e inclusiva. Para Monteiro e Morais (2021), as Instituições 
de Ensino Superior (IES) precisam urgentemente adotar posturas de 
protagonistas na promoção de estratégias de educação e mobilização 
social para pautas cidadãs, que considerem a diversidade de atores e 
realidades que estes sujeitos estão inseridos. Entendemos que as mídias 
capitaneadas pelas IES, em especial as suas televisões universitárias 
(Argollo & Barreto, 2018; Magalhães, 2008; Priolli, 2004; Prevedello, 
2015) constituem-se em espaços para a produção e circulação destes 
discursos, face às suas funções sociais e aos princípios da Comunica-
ção Pública (Brandão, 2012; Del Bianco & Maia, 2020; Duarte, 2007; 
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Koçouski, 2012; Paulino et al., 2016). Esta discussão ganha fôlego no 
atual cenário que o Brasil atravessa em relação à temática: um aumento 
do discurso de ódio contra a população LGBTQIA+ e um avanço de 
pautas conservadoras, anti-“ideologia de gênero” e de desinformação, 
principalmente em mídias sociais. De acordo com o Dossiê de Mortes e 
Violências contra LGBTI+ no Brasil (Acontece, ANTRA, ABGLT, 2022), 
São Paulo é o estado brasileiro que mais mata esta população, com um 
aumento de mortes de 44% no último ano. E o Nordeste brasileiro é a 
região brasileira com maior incidência de crimes homofóbicos (GGB, 
2021), tendo o estado do Maranhão chegado a ocupar a 4ª colocação 
em denúncias de violência contra homossexuais no país. Ambos os 
estados têm Universidades com televisões universitárias consolidadas: 
a TV UFMA, em São Luís e a TV Unesp, em Bauru. O presente artigo 
propõe, portanto, analisar a presença de temáticas LGBTQIA+ na grade 
de programação destes espaços no período de janeiro a julho de 2022. 
Destacamos aqui que quando falamos em mídias universitárias, não 
estamos limitados ao conceito de meio, veículo, suporte. É necessário 
que sejam compreendas aqui dentro do complexo jogo de relações de 
poder que se dá na tecitura social, nas práticas sociais e capacidade de 
intervenção (Fausto Neto, 2006; Hjarvard, 2012; Martino, 2019), per-
meados por linguagens, subjetivações, formatos, entre outros elementos. 
É necessário e oportuno destacar que IES brasileiras já desenvolvem 
ações e políticas afirmativas em favor da população LGBTQIA+, como 
cotas específicas para transgêneros. Entretanto, é preciso ultrapassar o 
acesso, compreendemos que é necessária a garantia de permanência e 
de um ambiente socialmente favorável a estes atores. Para além de uma 
comunicação institucional e interlocução com a sociedade, é preciso que 
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as IES estruturem suas práticas comunicativas para esta agenda. Isso 
implica o desenvolvimento de conteúdo programático e institucional, 
de interesse público, educativo e cultural, que possibilitem a mobili-
zação e transformação social. Esperamos, assim, indo ao encontro dos 
estudos que estamos desenvolvendo na área, contribuir para a reversão 
dos violentos impactos do preconceito, discursos e ações de ódio contra 
a população LGBTQIA+, tão vivenciada on e off-line.
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questões de gênero (FeMInIsMo) e 
CoMunICação para a paz

Lueluí Aparecida de Andrade

O artigo expõe alguns conceitos da Comunicação para a cultura de 
paz, suas conexões com questões de gênero, especificamente o feminismo, 
em especial quanto aos estratos de violência contra a mulher (estrutural, 
indireta e direta, nos conceitos de Galtung) e a ética do cuidado, tema 
desenvolvido pela autora Tânia Aparecida Kuhnen. Nessa perspectiva, 
enfoca o papel da linguagem (falada e escrita), presente no cotidiano e 
na mídia, lembrando o poder das mensagens transmitidas na produção 
de sentido, em sedimentar ideologias e em moldar mentalidades.

Nos estudos da Comunicação para a Paz ficou bastante assentado que 
as violências – dirigidas sobretudo contra grupos minoritários – podem 
ser graduadas (embora comumente ocorram sobrepostas, concorrente e 
simultaneamente) em violência estrutural, violência cultural e violência 
direta, conforme conceitua muito precisamente Johan Galtung.

Podemos aplicar a sistematização dos diferentes âmbitos de violência 
ao considerarmos a violência contra a mulher. No plano da violência 
cultural e simbólica, vemos que nossas escolhas ou eleições linguísticas 
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podem dar concretude a ambientes violentos. Com María Dolores López 
podemos refletir que “El linguaje va más allá de lá mera representación 
y transmissión de ideas, tiene poder constructivo en sí mismo...” e que 
essa mesma linguagem “contribuye a crear, en parte, la sociedad en 
que vivimos y também el sistema de valores por el que nos regimos”. 
(López, 2008, p. 34).

A mesma autora lembra Dwight Bolinger (1971): “Ya lo dijo 
Bolinger. El ‘lenguaje es una arma cargada’. Transmite ideologia y 
valores ideológicos que sirven para establecer y dar forma a nuestras 
relaciones sociales”. Denise Cogo (Revista IHU On-line, 2013) nos 
traz que o entendimento proposto por Bakhtin é o da linguagem como 
matéria social e dialógica, expressão simbólica ou representativa dos 
conceitos, preconceitos e valores.

Nessa linha de ideias, o artigo oferece reflexões acerca do modo como 
se estabelecem violências simbólicas de gênero a partir da linguagem 
(com exemplos práticos, do cotidiano e da ficção cinematográfica, que 
os espelha), bem como a respeito de manifestações que representam 
resistência e prática do caráter dúctil da linguagem: nesse sentido, 
linguagem tem função política, a quebra da ilusão de naturalidade da 
língua é o primeiro passo, a que se seguem estratégias diversas para 
desconstrução da realidade de exclusão e opressão, ainda que a língua 
carregue sempre cargas sociais estruturais cristalizadas.

Confecção e aplicação de um “Manual para uso não sexista da 
linguagem”, o ato de nomear mulheres em linha matriarcal, movimen-
tos sociais e a atuação acadêmica de duas mulheres feministas que se 
dedicam à transformação da realidade de opressão por intermédio de 
seus estudos (uma, debruçando-se sobre os estudos da ética do cuidado, 
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outra a colocando em prática, ao franquear acesso a todo o conteúdo 
de sua disciplina de estudos de gênero) são algumas dessas estratégias.
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MulHeres unIdas Contra bolsonaro 
(MuCb): as redes soCIaIs podeM se tornar 

espaços de Integração das MulHeres às 
vIvênCIas polítICas?

Raphaela Mara Garcia Ferreira
Deborah Luísa Vieira dos Santos

Lara Karoline Souza de Aquino
Mayra Regina Coimbra

Samara dos Santos
Machado, Marina Alvarenga Botelho

Embora quase um século tenha se passado, desde que as mulheres 
conquistaram o direito de votar e ser votadas, no Brasil, nota-se que as 
brasileiras ainda se encontram sub-representadas no espaço político, 
quando comparadas aos homens, mesmo elas sendo a maioria da popu-
lação e do eleitorado nacional (Miguel & Biroli, 2014). De acordo com 
dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020, as mulheres 
representaram somente 12% das eleitas para assumirem o comando 
das mais de 5 mil prefeituras do Brasil, com representação apenas em 
uma capital do país: Palmas, no Tocantins. O número de vereadoras 
empossadas aumentou em relação às eleições de 2016, mas ainda 
reflete a baixa representatividade política feminina, somando apenas 
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16%, contra 84% de homens eleitos para assumir cadeiras nas Câmaras 
Municipais. Quanto à Presidência Nacional, somente em 2010 foi eleita 
a primeira mulher a assumir o cargo político de maior importância do 
país, Dilma Rousseff (2010).

Desde o marco da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu 
parâmetros de igualdade entre os gêneros, é inegável que as brasileiras 
têm lutado para conquistar cada vez mais representatividade nos espaços 
de poder e decisão, compreendendo que as transformações sociais e 
políticas necessárias ao gênero acontecem consequentemente à amplia-
ção do exercício de seus direitos políticos. Este fato se comprova na 
explosão de manifestações políticas organizadas por mulheres, sobre-
tudo através dos Sites de Redes Sociais (SRS), desde a candidatura do 
então presidenciável Jair Messias Bolsonaro (na época, filiado ao PSL).

Em setembro de 2018, no ápice da corrida presidencial, surgiu, no 
SRS Facebook, um grupo chamado “Mulheres Unidas Contra Bolso-
naro (MUCB)”, que reuniu, em apenas duas semanas, mais de dois 
milhões de mulheres contra a eleição de Jair Bolsonaro. A iniciativa, 
expressa através da hashtag #EleNão, reuniu milhares de mulheres 
em uma manifestação por centenas de cidades brasileiras e repercutiu 
com protestos também no exterior. Um cenário que tem se repetido em 
situações pontuais nas ruas e no espaço virtual.

Neste sentido, a proposta desta pesquisa é explorar a relação entre 
política, gênero (Miguel & Biroli, 2014) e ciberativismo (Silveira, 
2010), pretendendo-se compreender a origem do silenciamento social 
(Orlandi, 1995) da manifestação política feminina, entender se as redes 
sociais online podem se tornar um espaço de integração das mulheres às 
vivências políticas e analisar como este cenário se encontra após três anos 
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da criação do grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, que marcou 
as eleições presidenciais de 2018. Para tanto, foram coletadas todas as 
publicações do grupo de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro do 
mesmo ano, totalizando 252 publicações. O período de análise marca 
um recorte importante para a discussão feminista no cenário político 
nacional, já que, no dia 07 de outubro de 2021, o presidente Bolsonaro 
vetou a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes 
carentes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de 
vulnerabilidade e presidiárias, proposta pelo projeto de lei 4.968/2019, 
da deputada Marília Arraes (PT-PE). Além disso, o movimento também 
passou por duas grandes chamadas para mobilização neste intervalo de 
tempo: uma no dia 19 de setembro e outra no dia 02 de outubro de 2021.

Após coleta, o material foi submetido à Análise de Conteúdo 
(Bardin, 2011), para observação da movimentação feminina no presente 
e investigação acerca dos principais tópicos de acionamento destas 
mulheres para a conversação. A partir desta análise, foi possível orga-
nizar as publicações nas seguintes categorias: Atos contra Bolsonaro; 
Compartilhamento de Notícias; Compartilhamento de Notícias Não 
oficiais; Discussão Política; Diversidade; Políticas Públicas; Posicio-
namento Político e Outros. Uma forma de observar como se dá a inte-
gração política feminina através das redes e se o poder de mobilização 
se mantém atualmente.

Por meio da análise foi possível observar, como principais resulta-
dos, que as redes sociais podem, sim, se tornar espaços de integração 
das mulheres às vivências políticas. Todavia, atualmente, pouco mais 
de três anos após a criação do grupo, o poder de mobilização política 
feminina através do grupo não se mantém.
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MeMes bolsonarIstas: MasCulInIdade 
revanCHIsta, antIFeMInIsMo e polítICa no 

brasIl atual

Larissa Maués Pelúcio
Caroline Kraus Luvizotto

Quando Jair Messias Bolsonaro venceu a eleição para a presidên-
cia do Brasil, houve uma parte da mídia que afirmou que havíamos 
eleito um meme (Milanezzi, 2019), como forma de desqualificar o 
presidente e, ao mesmo tempo, o eleitorado. Neste texto, contrariando 
essa tendência, tomamos os memes como chaves para a compreensão 
do processo político contemporâneo no Brasil, no marco do populismo 
digital (Cesarino, 2020), pois essa forma de comunicação é comumente 
envolvida em um debate normativo sobre como o mundo poderia ser 
e o que fazer para torná-lo efetivo, de acordo com a perspectiva de um 
indivíduo ou grupo (Shifman, 2014). Para isso, selecionamos memes 
que traduziram em linguagem verbovisual (1) os pânicos morais 
sintetizados na frase “ideologia de gênero”; (2) os supostos tremores 
no ideal de masculinidade viril e a necessidade de defendê-lo; (3) os 
avanços dos movimentos de mulheres e feministas no Brasil. Temas que 
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alimentam uma poderosa rede de desinformação que, juntamente com 
o uso de contas automatizadas, é colocada a serviço de determinados 
grupos para atrair tráfego digital, mobilizar pessoas, influenciar debates 
e sugerir falsos apoios políticos. Sugerimos que essa rede encontrou 
no WhatsApp um meio eficiente para acionar a (des)informação e no 
meme o dispositivo retórico-persuasivo capaz de lidar com problemas 
multifacetados na ordem do debate político (Chagas, 2021). Ferramentas 
de comunicação digital interpessoal como o WhatsApp vão provocar 
mudanças no ambiente da informação política e isso tem mostrado que 
a ordem sexual é importante, justamente porque ela não é mais autoe-
vidente como costumava ser segundo homens brancos de classe média 
que imaginavam como a maior expressão do eleitorado bolsonarista. 
Na sociedade mediatizada, a arena política ganha visibilidade mediada, 
permitindo o surgimento de mídias descentralizadas em que imagens e 
informações fluem livremente, uma vez que é impossível monitorar ou 
controlar integralmente essas mídias (Thompson, 2008). Para este tra-
balho, o recorte temporal selecionado abrange os vinte dias do segundo 
turno da campanha presidencial de 2018, quando a disputa se polarizou 
entre o projeto populista conservador de Bolsonaro e o outro, mais à 
esquerda, do candidato do PT – Partido dos Trabalhadores, Fernando 
Haddad. O corpus da pesquisa reúne os memes mais representativos 
desencadeados por empreendedores morais contrários ao projeto do 
candidato petista, partido que passou a ser associado à corrupção 
administrativa e comportamental. A análise dos resultados é inspirada 
nos estudos de gênero em seu aspecto pós-estruturalista, em estudos de 
Comunicação Política que entendem os memes como construtos de uma 
cultura política, concebidos e disseminados por indivíduos ou grupos 
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organizados e que, nesse sentido, devem ser analisados além de seu 
conteúdo, considerando o contexto histórico e social para alcançar seu 
significado (Shifman, 2014). O aparato teórico e metodológico deste 
estudo combina a perspectiva de que os memes estimulam a participa-
ção em massa porque podem ser lidos como uma linguagem comum 
compartilhada (McCulloch, 2019), uma vez que não apelam para uma 
experiência individualizada, mas para formar e significar pertencimento 
comunitário de pessoas com experiências de vida semelhantes que criam, 
compartilham e disseminam imagens que abordam particularidades, 
especialmente no que diz respeito aos sistemas de poder (Nissenbaum 
& Shifman, 2017), reproduzindo e perpetuando estereótipos e narrativas 
normativas ou realizando formas de crítica política e social . A análise 
do corpus da pesquisa sugere que, para os criadores de conteúdo, os 
memes são uma forma de engajamento político e estão carregados de 
construções culturais e políticas que fazem sentido para esses indiví-
duos e o grupo que representam. A ação coletiva realizada por meio dos 
memes representa uma compreensão do mundo social, ou o que eles 
esperam que esse mundo seja, e querem impô-lo a outros indivíduos 
ou grupos que entram em contato com seu conteúdo.
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a dIsputa de narratIvas sobre a sanção da 
leI MarI Ferrer no twItter

Mayra Regina Coimbra
Deborah Luisa Vieira dos Santos

Mariane Motta de Campos
Marina Alvarenga Botelho

O Brasil é um país ainda marcado pela dominação masculina e essa 
estrutura contribui para uma sociedade injusta e desigual, baseada na 
hierarquização entre os gêneros (Miguel & Biroli, 2014). Isso se reflete 
nas mais diversas esferas da vida, nos espaços público e privado, no 
mercado de trabalho, na representação política e, até mesmo, no modo 
como as mulheres são julgadas social e juridicamente. Mariana Ferreira 
Borges era influenciadora digital e, em dezembro de 2018, aos 21 anos, 
participou de um evento no qual era embaixadora em Florianópolis. 
No dia seguinte à festa, Mari Ferrer faz um boletim de ocorrência 
relatando ter sido drogada e estuprada pelo empresário André Aranha. 
Em maio do ano seguinte, a jovem utilizou de suas redes sociais para 
desabafar e expor sua versão dos fatos. As publicações da influencia-
dora repercutiram em todo o país e fizeram com que o processo judicial 
também se acelerasse. No entanto, em setembro de 2020, o réu foi 



387

meistudies

absolvido. O The Intercept Brasil divulgou cenas do julgamento em 
que a vítima foi constantemente constrangida pelo advogado de defesa, 
Cláudio Gastão da Rosa Filho. O defensor de Aranha chegou a utilizar 
fotos consideradas “sensuais” retiradas das redes sociais da jovem para 
compor a defesa do réu e desrespeitar Mariana alegando que “não gos-
taria de ter uma filha do ‘nível’ dela.” (Bardella, 2020). A forma como 
Mari Ferrer foi tratada e a sessão foi conduzida repercutiram mais uma 
vez nos diferentes veículos de comunicação. O caso levou à criação 
do Projeto de Lei 5.096/2020, de autoria da Deputada Lídice da Mata 
(PSB-BA), que contou com a união de diferentes deputadas e deputados 
federais em sua co-autoria.

O caso Mari Ferrer e sua repercussão desde a exposição da denúncia 
de estupro até a sanção da lei foi permeado pelo uso das redes sociais 
como forma de comunicação e mobilização. Esse percurso pode ser 
considerado como um exemplo de comunicação para a cidadania, uma 
vez que a “cidadania não se dá se não houver comunicação, no sentido 
de partilhar o comum entre os indivíduos de uma sociedade e publicitar 
suas demandas. Há necessidade de uma participação explícita em ouvir 
e ser ouvido.” (Sgoti; Peruzzo, 2015, p. 3). E, com o aporte das redes 
sociais, esse processo passa a acontecer ser o intermédio dos meios 
de comunicação tradicionais (Lévy, 2008), afetando e transformando 
a forma como as informações circulam entre as mídias (Braga, 2012; 
Cárlon, 2017).

A partir disso, este trabalho visa analisar a rede de conversação 
online sobre o assunto no Twitter. A escolha desse objeto se deu por 
compreender que é uma das principais redes sociais online no Brasil, 
bem como por questões metodológicas, uma vez que o Twitter ainda 
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mantém a API aberta. A coleta dos tweets na rede aconteceu por meio 
do software Netlytic, no dia 24 de novembro, posterior à aprovação 
da Lei Mari Ferrer, e a análise será baseada na Análise de Conteúdo 
Automatizada (Cervi, 2018), via Iramuteq. Como perguntas de pesquisa 
tem-se: O que está sendo dito sobre a Lei Mari Ferrer nas redes sociais 
online? Como os usuários do Twitter receberam a sanção da lei? As 
conversações sobre a lei podem contribuir (ou não) para a cidadania? 
O objetivo é observar de que forma a sanção da Lei Mari Ferrer está 
sendo debatida na sociedade brasileira por diferentes atores em um 
espaço marcado pela interatividade e desintermediação.
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a retórICa antIpolítICa na CoMunICação 
do governador de MInas geraIs, 

roMeu zeMa (novo)

Fernando de Resende Chaves

A chegada ao poder de governantes que não são oriundos do 
establishment e que ascendem a posições de liderança política em perí-
odos de crise, por meio de uma retórica antipolítica, constitui um tipo 
de episódio observável em diversas partes do mundo e em momentos 
históricos distintos.

São duas formas de pensamento antipolítico, conforme Schedler (1997): 
(1) a pretensão de banir a política de determinados domínios da vida 
humana, de modo a nos livrar dela ou ao menos reduzi-la a uma expressão 
mínima; (2) a intenção de conquistar ou colonizar a política. Essa última 
variedade colonial admite algum valor funcional na política, mas nega 
que ela deva ser conduzida de acordo com suas próprias regras.

Numa compreensão dialética (Konder, 2008), a negação da política 
é intrínseca a qualquer sociedade, da mesma forma que não há governo 
ou gestão pública sem política. Assim, a retórica antipolítica pode ganhar 
espaço e centralidade na esfera pública em determinadas conjunturas 
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históricas. Por essa perspectiva, a conduta antipolítica surge não como 
um desvio ou uma manifestação acidental, mas como algo intrínseco e 
constitutivo da própria política.

Dibai (2018) aponta que a última década registrou um crescimento 
dos partidos políticos conservadores da direita radical e a adesão às 
suas propostas vem se tornando cada vez mais normalizada na percep-
ção popular, ocupando mais espaço no cenário eleitoral, nas ruas e na 
internet, muitas das vezes com discurso acentuadamente antipolítico.

No caso de Minas Gerais, a retórica antipolítica decidiu as elei-
ções estaduais de 2018, com a eleição do outsider Romeu Zema para 
governador, por meio de uma campanha que se apoiou na antipolítica 
bolsonarista para obter êxito contra candidaturas tradicionais.

A antipolítica pode manifestar-se no interior das mais diversas 
ideologias. No discurso neoliberal e gerencialista que aparece na 
comunicação digital do governador Romeu Zema (NOVO), percebe-se 
uma retórica antipolítica que vê no mercado, na iniciativa privada e no 
empresariado os grandes agentes do desenvolvimento, em detrimento 
do Estado e da política. A gestão empresarial privada seria a referência 
ideal para o bom funcionamento da administração pública. A retórica 
neoliberal propõe a redução da participação estatal na economia e a 
diminuição radical das despesas sociais do Estado, mas fecha, muitas 
vezes, os olhos para os descalabros da renúncia de receitas por meio de 
isenções fiscais e da própria ausência de políticas efetivas de combate 
à sonegação, como sugerem Souza e Mizusaki (2018).

Este artigo analisa o uso da retórica antipolítica pelo governador de 
Minas, tendo como objeto a sua comunicação no Twitter, num corpus 
que totalizou 843 tweets.
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Realiza-se a análise do corpus a partir das seguintes perguntas: 
“Quais os eixos temáticos nos quais se organizam as manifestações do 
governador no Twitter?” “É possível verificar aspectos de uma retórica 
antipolítica (Shedler, 1997) na comunicação do governador?” “Como a 
retórica da antipolítica ocupa o discurso de Romeu Zema?”

Utiliza-se do software Iramuteq e da análise léxica automatizada 
de conteúdo (Cervi, 2019), para definir as categorias de análise por 
meio do método de Reinert, que trabalha por meio de uma classificação 
hierárquica descendente (CHD), identificando os contextos abordados 
dentro de corpus textual, dividindo-o em grupos temáticos e produzindo 
clusters que destacam os principais assuntos abordados.
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a MeMórIa InserIda nas prátICas 
InForMaCIonaIs

Vanessa Silva Oliveira

A história da sociedade e a vivência do cotidiano demandam dos 
registros, museus, documentos, dos serviços da comunicação como meio 
informacional e no que fica registrado pela imprensa e vira arquivo e 
memória para a posteridade. E como essa memória vem sendo preser-
vada ao longo do tempo diante das novas tecnologias? O objetivo é 
relacionar conceitos de memórias na evolução das práticas informa-
cionais da atualidade e compreender a virtualização da memória na 
Ciência da Informação brasileira. Assim, poderemos encontrar novos 
conceitos de memórias situadas nas práticas que são performativas e 
mudam constantemente. E assim, o estudo proposto poderá preencher 
uma lacuna no campo da memória.

Por isso, a informação é o centro da discussão na conceituada “Era da 
Informação” ou “Sociedade da Informação” como define Castells (2008). 
Ele explica que as tecnologias da informação e Comunicação, as TICs 
influenciam diretamente na Sociedade da Informação. Sendo, a informa-
ção a base do cotidiano da sociedade. Por outro lado, a memória já foi 
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cultuada pelos moradores da Grécia Antiga, como a deusa Mnemosine 
(Le Goff, 2003) é referenciada pelos momentos de fluidez (Bauman, 
2001). E de acordo com (Hartog, 2013), nos anos de 1980 surgiu uma 
onda de memória:

Construíram-se memoriais, fez-se a renovação e a multiplicação de 
museus, grandes e pequenos. Um público comum, preocupado ou 
curioso pelas genealogias, pôs-se a frequentar os arquivos. As pes-
soas passaram a interessar-se pela memória dos lugares. (Hartog, 
2013, p. 24)

Dentre as regras de obituários na web No Facebook, por exemplo, 
quando o dono da conta previamente já cadastra um “Contato Herdeiro”, 
em caso de morte, o parente escolhido transforma a conta em um per-
fil memorial. As palavras “em memória” ficam ao lado do nome do 
antigo usuário. E segundo as regras do Facebook, esses perfis não são 
exibidos em espaços públicos. As contas são transformadas em memoriais 
e se tornam um local em que amigos e familiares podem se reunir para 
compartilhar lembranças após o falecimento de uma pessoa. Já a rede 
social Instagram pode transformar a conta em memorial ou realizar a 
remoção do perfil. Para transformar o perfil em memorial, familiares 
ou amigos notificam o Instagram sobre o óbito na sessão Fale Conosco. 
É necessário enviar uma prova do óbito: atestado de óbito, o link de um 
obituário ou um artigo de um jornal. No caso das redes sociais Twitter 
e LinkedIn, as regras são as mesmas, as contas podem ser excluídas 
sob solicitações dos parentes e não ficam ativas, apenas são excluídas 
depois de envio de documentações que atestem a morte do dono do 
perfil. E de acordo com Santana (2011), os memorais virtuais são um de 
muitos outros gêneros que surgiram na tecnologia digital e destaca que 
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o memorial virtual é uma mistura de práticas fúnebres, como o obituário 
e o epitáfio1, incentivando assim que parentes e amigos exponham os 
sentimentos em mensagens e palavras (Santana, 2011, p. 110).
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a prátICa da reportageM eM veíCulos 
JornalístICos dIgItaIs CoM perspeCtIva de 

gênero: notas sobre uM desenHo de pesquIsa

Michelle Roxo de Oliveira 

O artigo apresenta a proposta inicial de uma pesquisa, em estágio de 
construção, sobre os processos de produção de reportagens em veículos 
jornalísticos digitais com perspectiva de gênero, configurados em bases 
organizativas distintas do trabalho em redações de empresas midiáticas 
tradicionais. São iniciativas relacionadas ao fenômeno da diversificação 
dos espaços de produção e consumo de informações no mundo con-
temporâneo, em um contexto de transformações no mundo trabalho e 
de natureza tecnológica e comunicacional, que redefinem o campo de 
atuação profissional do jornalista. De modo correlato, vinculam-se à 
tendência de crescimento extensivo do uso das mídias digitais como 
instrumento de comunicação, conscientização e mobilização em torno 
de temáticas de gênero, articulada a ações e debates contemporâneos 
capitaneados por movimentos feministas.

No Brasil, a experiência de novas iniciativas jornalísticas no mundo 
digital tem sido observada por pesquisadores de diferentes regiões do 
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País (Batista & Patrício, 2019; Carvalho, 2017; Fígaro & Nonato, 2021; 
Rovai; 2018), diante de um quadro geral caracterizado por mudanças 
na organização do trabalho e crise do modelo de empresa jornalís-
tica tradicional. Em pesquisa coletiva coordenada por Fígaro (2018), 
identificamos anteriormente um conjunto de arranjos jornalísticos na 
região metropolitana de São Paulo, com propostas editoriais diversas, 
que engendram formas de permanência na profissão e alternativas de 
sustentação econômica para além dos conglomerados de mídia. São veí-
culos que fazem uso das potencialidades inauguradas pelas plataformas 
digitais, com a popularização de tecnologias e barateamento de meios de 
produção, de modo a encampar experiências de organização do trabalho 
e produção jornalística - na forma de coletivos, associações, pequenas 
empresas. A maioria iniciou suas atividades na Internet a partir de 2011, 
como “resultado da confluência entre disponibilidade tecnológica, 
mobilização social e crise no mundo do trabalho” (Fígaro, 2018, p. 66).

Do universo de 70 iniciativas selecionadas como objeto da referida 
pesquisa, localizamos um subgrupo de veículos que produz jornalismo a 
partir da perspectiva de gênero e dos movimentos de mulheres. Somam-
-se a uma tendência mais ampla, articulada via plataformas digitais, de 
alargamento do campo de debates e interesses sobre pautas e reivindi-
cações feministas. De fato, o ambiente da web, especialmente as redes 
sociais, tem se constituído, como pontua Martinez (2019, p. 4), em 
“lócus de ação e reflexão na construção de uma nova epistemologia do 
conhecimento feminista, mais reticulada, fluida e multivariada”. Blogs 
feministas, grupos de discussão do Facebook, vídeos do youtube e veí-
culos jornalísticos articulam-se na rede através da produção e troca de 
conteúdos, práticas e vivências cotidianas associadas à temática referida.
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Algumas destas iniciativas jornalísticas associadas à temática de 
gênero trazem a perspectiva de (re)valorização da prática da reportagem, 
como elemento central da identidade profissional jornalística. O olhar 
para estas experiências é capaz de iluminar novas dinâmicas de orga-
nização do trabalho jornalístico e suas implicações sobre as condições 
objetivas de produção de reportagens – os sentidos e potencialidades 
desta prática dentro de um segmento de atuação específico, cujo cres-
cimento está em diálogo com a agenda de movimentos feministas. 
De modo correlato, permite contribuir para o debate em torno de um 
processo mais amplo de reconfiguração dos modos de ser jornalista na 
atualidade, para além dos limites circunscritos das redações tradicionais, 
sobretudo quando estas perdem cada vez mais centralidade como espaço 
de trabalho (Deuze & Witschge, 2015).A partir do exposto, podemos 
sintetizar nossas indagações no seguinte problema de pesquisa: como 
é o processo de produção de reportagens em veículos jornalísticos 
digitais com perspectiva de gênero ou autodefinidos como feministas? 
O que revelam sobre as potencialidades e deslocamentos (simbólicos 
e materiais) do trabalho jornalístico no mundo contemporâneo, e suas 
implicações sobre a qualidade do conhecimento produzido pelo jorna-
lismo sobre as relações sociais de gênero?

Para a construção do corpus de pesquisa, selecionamos inicialmente os 
seguintes veículos digitais alternativos/independentes: AZMina; Gênero 
e Número; Nós, mulheres da periferia. Além do recorte de gênero, utili-
zamos como critério de escolha a autoidentificação dos veículos como 
coletivo de jornalistas, a presença da reportagem como modalidade de 
produção e a regularidade do trabalho jornalístico realizado por estas 
iniciativas. Aliada às reflexões de base teórica, a pesquisa empírica, 
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de natureza qualitativa, será realizada a partir de métodos de coleta/
produção de informações como entrevistas em profundidade com as 
produtoras (es) e observação/acompanhamento “in loco” da dinâmica 
de produção dos respectivos veículos.
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a doutrIna da MalíCIa real CoMo reguladora 
e protetora da lIberdade de expressão e da 

deMoCraCIa eM teMpos de Fake news

Thiago Luiz dos Santos
Cinthia Barudi Lopes

Resumo

Examina-se a viabilidade da doutrina da “malícia real” como 
disciplinadora e protetora da liberdade de expressão, fortalecendo a 
democracia. Inicialmente, viabilizou-se conceituar a doutrina da malícia 
real. Avançando, abordou-se a interpretação e aplicação da liberdade de 
expressão no atual cenário de fake news, atentando-se à censura imposta 
através do silenciamento daqueles que exercem corretamente a liberdade 
de expressão, paralelamente à proliferação de (des)informações. Enfim, 
viu-se que o exercício desregrado da liberdade de expressão é um risco 
à ela própria e que, reflexamente, seu regramento excessivo implica 
na sua descaracterização, urgindo, portanto, a aplicação da doutrina da 
malícia real para protegê-la e discipliná-la. Conclui-se que a doutrina da 
malícia real é bem-vinda abordagem sobre o tema liberdade de expres-
são, pois traz contribuições sobre sua regulação e proteção, evitando-se 
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os extremos do abuso desse direito e do regramento demasiado, posto 
que ambos a prejudicam e vilipendiam a democracia.

1. Introdução

A proliferação de fake news impõe o dilema do regramento da liber-
dade de expressão como forma de preservá-la. Como resposta, Araújo 
e Kussler (2020) apresentam o Paradoxo da Tolerância de Karl Popper, 
extraindo três grandes ensinamentos. O primeiro é que a tolerância 
ilimitada poderá levar ao fim da tolerância, pois, inserta no Estado, a 
erradicará mediante emprego indiscriminado da violência e censura. 
O segundo é o respeito às opiniões e modos de pensar divergentes, 
desde que obedeçam ao limite da contraposição racional, rechaçando-
-se a violência como forma de impor ideias. Enfim, tem-se o direito de 
repelir opiniões intolerantes ao caracterizá-las e combate-las como crime.

Logo, a doutrina da malícia real pode ser entendida como desdo-
bramento do Paradoxo da Tolerância de Popper. Isso porque, segundo 
Mello (2019), ela dispõe que os agentes ou figuras públicas, em processos 
por danos contra a honra, deverão comprovar dolo direito ou eventual de 
quem veicular notícias ou críticas ao seu respeito, ao passo que repudia 
a opinião que se fundamentar em fato falso. Vale dizer: protege àqueles 
que pautam na ética o seu essencial trabalho de imprensa enquanto 
recrimina quem, dolosamente, divulga mentiras.

2. Análise e Comentário

Destarte, percebeu-se que a doutrina da malícia real é verdadeiro 
paradigma para proteção e regramento da liberdade de expressão no 
direito brasileiro. Deveras, protege profissionais da imprensa, educadores 
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e cidadãos da perseguição estatal que poderá decorrer de opiniões que 
contrariem o governo de ocasião. Reflexamente, pode ser usada como 
meio de combate à divulgação de fake News com o fito de subverter a 
ordem democrática e a própria noção de verdade em si, posto que não 
tolera o abuso doloso da liberdade de expressão.

Ao privilegiar o uso responsável da liberdade de expressão, a dou-
trina da malícia real contribui para a democracia. Zirugo (2021) corro-
bora essa ideia ao evidenciar que ela enseja participação democrática 
mediante críticas ao governo, seu controle e transparência por meio de 
uma mídia forte e independente, fornecimento de informações robustas 
que embasam o voto consciente e a manifestação livre das ideias que se 
pretende debater. Isso porque ela retira do autor do discurso o fardo de 
provar a verdade em processos envolvendo violação da honra e protege 
o erro não intencional em prol do livre debate.

3. Considerações Finais

Logo, conclui-se que a doutrina da malícia real merece guarida no 
direito pátrio, pois protege a liberdade de expressão e, em consequência, 
a solidez do regime constitucional democrático. Permite a crítica e a 
vigilância do governo, bem como a participação do povo nesse. Como 
reguladora de tal direito, defenestra de seu abrigo as fake news, discur-
sos de ódio e congêneres, propalados mediante dolo direto ou eventual, 
colocando-se em prática o Paradoxo da Tolerância de Carl Popper.
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aspeCtos InICIaIs sobre os CaMInHos 
das redes soCIaIs dIgItaIs eM prol da 

deMoCratIzação da CoMunICação

Ana Carolina Trindade

A visibilidade e a atuação dos movimentos sociais brasileiros foram 
ampliadas a partir da década de 1980 por conta da reestruturação do 
capitalismo global, dos novos formatos de vínculos empregatícios, dos 
relacionamentos sociais e do desenvolvimento de novos sistemas políti-
cos. Diante disso, Gohn (2011) afirma que as ações sociais promovidas 
por grupos de cidadãos que identificam problemas com a finalidade 
de cooperar com o avanço social podem auxiliar nas transformações 
da sociedade contemporânea utilizando ferramentas comunicacionais 
híbridas – on-line e offline (Castells, 2013). A concentração da mídia 
brasileira pode ser solucionada através do exercício da cidadania e da 
implantação de políticas públicas de comunicação, que têm o propósito 
de exercer o direito à comunicação para todos (Lima, 2011). O dina-
mismo comunicacional dos movimentos sociais se torna apropriado 
para este estudo ao atrelarem o desenvolvimento midiático brasileiro 
com diversas ações cidadãs. Especificamente, a atuação do movimento 



407

meistudies

social nomeado Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
– FNDC iniciada em 1980 em prol da democratização da comunica-
ção brasileira, da preservação da liberdade de expressão e do direito 
à comunicação no país, coopera com o objetivo desse estudo que visa 
identificar os aspectos iniciais das mudanças ocorridas nos conteú-
dos abordados e disponibilizados na rede social digital do FNDC no 
Facebook ao longo da segunda quinzena dos meses de outubro de 2019 
e 2020. Para isso, o estudo foi dividido em duas etapas: a primeira etapa 
compreende a pesquisa exploratória (Gil, 2008) sobre a democratização 
da comunicação, o histórico do movimento social FNDC no país, e a 
temática da liberdade de expressão no Brasil; e, em seguida, a segunda 
etapa envolve a metodologia de análise de conteúdo (Bardin, 2011), a 
qual utiliza os procedimentos de codificação, categorização e inferência 
propostos pela autora. Ao final, entende-se que a relação entre o movi-
mento social em prol da democratização da comunicação estudado e 
o uso das redes sociais digitais se torna positiva por possuírem uma 
atuação ativa: o número de postagens de um ano para outro na página 
oficial duplicou entre 2019 e 2020, e a página do Facebook foi utilizada 
com frequência como um meio de comunicação entre integrantes de 
movimentos sociais e entre os cidadãos adeptos às lutas. Os eventos e a 
disponibilização de relatórios sobre a democratização da comunicação 
possuem destaque ao reunir conteúdos que enfatizam a necessidade de 
discussão e compreensão do tema a fim de alcançar o maior número 
de atores sociais possível. Entretanto, identifica-se também que o 
tipo de conteúdo abordado no período estudado se tornou repetitivo. 
Assim, sugere-se que discussões sobre a temática da democratização da 
comunicação seja frequente dentro e fora da área acadêmica, inclusive 
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nas redes sociais digitais de movimentos sociais, para que possíveis 
avanços e novos caminhos sejam planejados e executados na área da 
comunicação no Brasil.
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a atuação do exérCIto brasIleIro no twItter 
eM MeIo à eleIção presIdenCIal de 2018

Milena Carolina de Almeida
Karine Tavares Nunes

Caroline Kraus Luvizotto

Desde 2013, com as sucessivas crises nos governos brasileiros, ins-
tituições ligadas ao poder Executivo passaram a se inserir na esfera de 
efetivo interesse público, na qual encontraram a curiosidade, o apoio, 
a descrença e a criticidade dos cidadãos. Este processo é acompanhado 
pela midiatização dos acontecimentos políticos, em que não só se inten-
sifica a cobertura jornalística sobre os órgãos públicos, mas eles próprios 
atuam sob perspectiva midiática e se deparam com maior visibilidade 
de suas ações e da opinião pública sobre elas (Thompson, 2005).

Criado em março de 2010, o perfil de Jair Bolsonaro no Twitter é 
objeto de discussões em diferentes níveis, principalmente pela conjuntura 
eleitoral de 2018, no contexto midiatizado que o levou ao poder. Carac-
terístico da campanha e de sua gestão, Bolsonaro adere aos princípios 
do militarismo como guia de posicionamento político, especialmente em 
relação ao Exército Brasileiro. Inseridos neste panorama, os militares 
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encontram potencialidades e limitações, alianças e confrontos, ações 
e silenciamentos.

Nesse cenário, buscamos verificar a relação entre as duas forças 
representativas no período eleitoral para identificar interações entre os 
perfis no Twitter: @jairbolsonaro e @exercitooficial.

Ex-capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro usou seu passado 
militar como plataforma eleitoral em 2018 e dentro do Twitter - princi-
pal rede utilizada - dedicou diretamente 9 posts à citação dos militares, 
tendo inclusive adotado a alcunha de “Capitão do Brasil”, inspirada 
em seu posto na Reserva. Fora da mídia social, Bolsonaro também 
citou o Exército e, com o lançamento do General Hamilton Mourão à 
vice-presidência, militares serviram como um dos principais pilares da 
campanha bolsonarista.

A legislação nacional aponta que apenas militares inativos estão livres 
para manifestar posições políticas, conforme aponta a Lei No 7.524/1986. 
O perfil do Exército Brasileiro no Twitter (https://twitter.com/exerci-
tooficial) foi criado em agosto de 2010, com o user @exercitooficial, 
e desde então acumula mais de 1,3 milhões de seguidores. Em 2018, 
durante o período eleitoral, o Exército realizou 441 postagens, dentre 
as quais nenhuma citou diretamente o nome de candidatos aos cargos 
envolvidos na disputa. No entanto, uma análise mais profunda revela que 
apesar de não haver uma citação direta, em 06 tweets os mantenedores 
do perfil institucional demonstram tendências de apoio bolsonarista ao 
citar parte do slogan de campanha de Jair Bolsonaro.

A frase “Brasil Acima de Tudo” faz parte do repertório de brados do 
Exército - inclusive é adotada por Bolsonaro - mas não é comumente 
utilizada, principalmente no formato de hashtag como se torna recorrente 

https://twitter.com/exercitooficial
https://twitter.com/exercitooficial
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nas postagens do perfil conforme o dia de realização do segundo turno 
se aproxima. Antes do período eleitoral, ao longo de oito meses de pos-
tagens realizadas em 2018, a frase é utilizada em apenas 03 momentos. 
A frequência de uso do slogan “Brasil Acima de Tudo” pelo perfil da 
instituição passa de 1% a 8% no período de campanha eleitoral. A mesma 
frase é utilizada pela campanha de Bolsonaro em 06 postagens.

Apesar da intensificação no uso da frase, que se tornou slogan da 
campanha e título do plano de governo de Bolsonaro, não há nenhuma 
resposta ou compartilhamento de postagem feita por qualquer integrante 
da disputa presidencial. A citação ao brado utilizado pela campanha 
bolsonarista, além de uma possível referência velada, ainda contribui 
para que haja maior visibilidade em torno das postagens de Bolsonaro 
que contém a frase, através do acréscimo orgânico de algoritmos nas 
mídias sociais. De acordo com Mackenzie (2005), o processo de oti-
mização algorítmica depende justamente de repetição e citação, além 
de um conjunto autoritário de práticas que tire o foco da verdadeira 
intenção dos autores.

Elaboramos uma base teórica fundamentada no conceito de midia-
tização institucional, fizemos uma retrospectiva histórica da instituição 
militar brasileira, verificamos a legislação  que permite que apenas 
militares inativos sejam livres para manifestar posições políticas e 
analisamos postagens realizadas pelo Exército ao longo da campanha 
eleitoral de 2018. Ao final do estudo, averiguamos que, embora não 
tenha declarado apoio de forma direta, o perfil do Exército no Twitter 
intensificou em oito vezes o uso do brado que embasou a campanha 
de Jair Bolsonaro.
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eCologIa das MídIas e a produção de 
equívoCos: o roMpIMento do MonopólIo da 

Fala eM narratIvas autônoMas 

Evandro José Medeiros Laia

Esta reflexão é fruto de uma série de observações sobre as narrati-
vas audiovisuais produzidas e distribuídas em plataformas sociais da 
internet, lastreada por uma extensa pesquisa que realizo, desde Junho 
de 2013, sobre as desestabilizações e reorganizações do ecossistema 
midiático a partir da produção de narrativas que “furam o bloqueio da 
mídia” (Castells, 2013, p.10). Entendo, a partir da Teoria Ator-Rede 
(Latour, 2005), o conjunto de meios de comunicação como um sistema 
hiperconectado, no qual, quando um ator é deslocado, entra ou sai do 
circuito, o conjunto se desequilibra e tende a buscar um novo ponto de 
equilíbrio. Não é sem o devido cuidado que proponho a aproximação 
com o modo de existência dos povos originários do Brasil, especial-
mente os yanomamis, das quais deriva, na obra de Eduardo Viveiros 
de Castro (2004), o Perspectivismo Ameríndio.

Penso no tipo de mito em que, por exemplo, o protagonista humano 
se perde no meio da floresta e chega a uma aldeia estranha. Lá os 



414

meistudies

habitantes convidam-no a beber e se refrescar com uma cabaça de 
“cerveja de mandioca”, que ele aceita com entusiasmo e, para sua sur-
presa horrorizada, o anfitrião colocou ele na frente uma cabaça cheia 
de sangue humano (Viveiros de Castro, 2004, p. 9, tradução do autor).

Nesta história reside o conceito que me interessa, o de equívoco. 
Depois de ser capturado por outro ponto de vista, o humano passa a 
ver os animais como pares, como humanos também. O que humano vê 
como sangue, a onça vê como cerveja de mandioca, ou seja, alimento, 
na perspectiva humana. O mesmo nome, em realidades distintas, serve 
para designar coisas diferentes. Aí está o fundamento da comunicação, 
neste contexto ecossistêmico.

É a partir desta premissa que entendo que a entrada de novos atores 
no ecossistema midiático produziu relações que traduziram de um modo 
mais equivocado mundos que habitualmente vinham sendo traduzidos 
de modo bastante reducionista. Isso rearticulou os atores, estimulando 
a produção de narrativas que estavam fora do agendamento costu-
meiramente produzido pelos veículos de comunicação de massa, ou 
seja, fora do espaço do monopólio da fala (Sodré, 1977), fruto de um 
regime comunicacional marcado pela unilateralidade, definido a partir 
da exclusão das diferenças individuais. A hipótese que apresento é a 
de que, quando torna-se possível produzir e distribuir conteúdos pelas 
plataformas digitais, há um desequilíbrio neste ecossistema decantado na 
redução da diferença. Observo este fenômeno desde Junho de 2013, no 
Brasil, quando, na esteira de movimentos internacionais pós Primavera 
Árabe, eclodiu por aqui a prática do uso do telefone celular conectado 
em rede para registro e disseminação de imagens sobre as manifesta-
ções, um tipo de narrativa autônoma que Castells (2013) chamou de 
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auto-comunicação de massa. A entrada de novos atores na rede midiática 
tornou possível a produção autônoma de narrativas, a partir da possi-
bilidade de produção de auto-comunicação de massa com dispositivos 
digitais, em rede, num modelo de comunicação ponto-a-ponto.

Apresento, por ora, apenas dois exemplos, entre milhares. O pri-
meiro é o perfil Ribeirinha da Amazônia Fabíola Alves Pedrosa, cuja 
conta verificada no Youtube tem 178 mil inscritos. A jovem produz 
vídeos sobre o dia-a-dia de sua família em Santa Luzia do Baré, Lago 
Amanã, no coração da floresta amazônica. Ela viaja, de barco, uma vez 
por mês, à cidade de Tefé, onde usa tem acesso à internet para postar os 
vídeos que raramente pautariam os meios de comunicação de massa. O 
segundo exemplo é o da TV Quilombo, do Quilombo Rampa, território 
que abriga quatro comunidades nas quais vivem cerca de 500 pessoas, 
no estado do Maranhão. De acordo com a descrição disponível na conta 
do Instagram do grupo, o trabalho consiste em usar “Câmera de Pape-
lão, Tripé de Bambú, Bambú Drone e outros Materiais improvisados”, 
chamada por eles de “ tecnologia ancestral” para mostrar a rotina no 
quilombo. Experiências como estas rompem com o monopólio da fala, 
rearticulam a ecologia midiática. É a partir desta orientação que observo 
a produção de narrativas autônomas, a partir de territórios tradicionais, 
no sentido de cartografar características comuns, modos de disseminação 
e impactos no ecossistema midiático, produzindo equívocos, ao traduzir 
a diferença de modo não reducionista, fora do monopólio da fala.
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arMy e bts: CoMunICação e Fã-atIvIsMo 
dIgItal

Samara dos Santos Machado
Deborah Luísa Vieira dos Santos

Lara Karoline Souza de Aquino
Mayra Regina Coimbra

Raphaela Mara Garcia Ferreira
Mariane Motta de Campos

No dia-a-dia de notícias e interações nas redes sociais, é possível 
perceber um aumento significativo no engajamento político de jovens e 
na construção de ações sociais como parte das ações do Fandom, dimi-
nutivo da expressão “Fan Kingdom”, ou “reino dos fãs”. Nesse contexto, 
destaca-se o Army, Fandom do grupo de música sul-coreano, BTS. 
Estes fãs ficaram conhecidos pelo comportamento estratégico e forte 
domínio das redes sociais e já arrecadou enormes quantias de dinheiro 
em nome da banda e seus membros. O que torna esta questão relevante 
é, em primeiro lugar, suas proporções. Como um grupo de cantores 
inspira fãs a arrecadarem milhares de reais para causas sociais em seu 
nome, mesmo do outro lado do mundo? Como e por quais plataformas 
estes grupos se organizam e conseguem o alcance que têm? Por que 
atuar em tais instâncias enquanto fã? São estas e outras questões que 
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a pesquisa explora, a partir da atuação do Army brasileiro, a fim de 
entender como tal comunidade se comunica e interage.

Outra questão trata-se da carência de pesquisas voltadas para pro-
duções asiáticas no que diz respeito à área de estudos de fãs. Isso se 
dá pelos estudos desse público se voltarem para mídias e audiências 
ocidentais, afastando mídias e audiências não ocidentais para a perife-
ria (McLaren & Jin, 2020). Tal realidade restringe as oportunidades de 
conhecimento no campo e enviesa a pesquisa acadêmica. Dar destaque 
para objetos que fogem da lógica hegemônica é também uma oportu-
nidade de decolonizar o conhecimento e abrir caminhos para outras 
narrativas dentro da Academia.

A investigação a qual se propõe esta pesquisa se dará por dois meios: 
Primeiramente, por uma pesquisa in loco, de teor qualitativo, com o 
intuito de coletar informações básicas como quais são as bases de fãs 
envolvidas nos projetos, por quais redes sociais se disseminaram, quais 
resultados obtiveram e quais foram as repercussões, dentro e fora do 
grupo. Em seguida, pretende-se melhor analisar o caso a partir da dis-
seminação de um formulário voltado a membros do Fandom e pessoas 
próximas ao cenário do pop coreano, para coletar maiores informações 
sobre quem são, como chegaram e dialogam com tais iniciativas, junto 
com possíveis razões pelas quais decidiram contribuir, enquanto fãs, 
com as ações sociais em questão. A metodologia adotada trata-se do 
método “Bola de Neve” (Vinuto, 2014), que se constrói a partir da 
disseminação de documentos ou informantes-chaves nas redes sociais 
para que se construa o contato inicial com o grupo alvo da pesquisa.

É importante ressaltar que esta pesquisa não tem a pretensão de ofe-
recer explicações clínicas sobre os porquês por trás do comportamento 
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dos fãs em discussão, mas explorar o meio pelo qual se comunicam e 
apresentar suas próprias justificativas para tais atividades, de modo a 
contribuir com a compreensão do fenômeno comunicacional e cultural, 
que envolve os fãs em torno de ídolos sul-coreanos, no cenário digital.

A partir do que foi explorado é possível concluir que o Army é de 
fato uma comunidade organizada, que participa de uma rede de comu-
nicação ampla nas redes sociais e que é engajada em suas atividades, 
questão que pode ser reforçada, inclusive, pela própria receptividade 
da pesquisa. A maioria das fãs, quando contatadas, mostraram-se dis-
postas a contribuir de prontidão e a frase “tudo pelos meninos” foi dita 
algumas vezes, o que reforça a força da relação parassocial construída 
com os artistas, que parece estar no centro das motivações, junto com 
certo sentimento de orgulho, não só do BTS, mas também do próprio 
Fandom. O uso de múltiplas mídias e a natureza participativa do grupo 
também parece ser indicativo para o sucesso das campanhas analisadas. 
Além da grande difusão e do alcance conquistado pelas redes sociais, há 
ainda aqueles que entram em contato com pessoas próximas de forma 
direta. Pensar que trabalhos tão complexos sejam feitos voluntariamente 
por fãs, nos leva a crer que há força na figura do Army. Além disso, o 
desejo de levar o BTS também é peça chave na questão. A vontade de 
fazer com que mais pessoas conheçam o grupo e que este tenha maior 
reconhecimento na mídia foi uma motivação recorrente entre os parti-
cipantes da pesquisa.
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CoMunICação da onu brasIl eM seu sIte a 
respeIto da agenda 2030 e os obJetIvos de 

desenvolvIMento sustentável

Carla Negrim

As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas, especialmente, 
foram ocasionadas pela ativa inserção das tecnologias informacionais 
na sociedade. Essas têm provocado a propagação da informação e da 
comunicação de uma forma bastante dinâmica e tem ainda suscitado 
a conexão da sociedade por meio da Internet (Luvizotto, 2016). Esse 
ambiente apresenta constantes atualizações e fortalece a atuação de 
diferentes indivíduos em diferentes espaços através de padrões não 
oferecidos pelas mídias tradicionais de massa, como a agilidade de 
compartilhamento e a irrelevância das distâncias geográficas.

A Internet proporciona um espaço interativo que, através das inú-
meras ferramentas oferecidas, é possível construir um diálogo com 
atores sociais para articular um debate público. Para uma certa parcela 
da população, a mídia de massa já não é mais intermediária das notí-
cias e informações, o que favorece a apropriação dos meios digitais 
por parte de projetos e mobilizações sociais com intuito de fomentar 
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a participação digital. Como forma de buscar a mobilização e maior 
participação em diferentes iniciativas, a comunicação pode contribuir 
na busca por maior visibilidade e envolvimento com a temática a partir 
da proposição pública da causa. Uma das possibilidades que emergiu 
desse ambiente digital voltado a informação e compartilhamento são os 
sites, que possibilitam a oferta de conteúdo específico e o potencial de 
mobilização através dos diferentes recursos que podem ser utilizados 
nessa plataforma.

Ações que busquem a reivindicação social partem dos problemas e 
indignações identificados pela sociedade e as respostas podem surgir 
através da esfera civil, governos e instituições e também das organi-
zações internacionais intergovernamentais, como é o caso da ONU. 
Em um de seus recentes projetos, a Agenda 2030 e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a organização formulou um plano 
colaborativo a ser construído pelos signatários da Agenda e todos que 
estejam dispostos a participar. As estratégias da ONU para estimular o 
conhecimento e angariar maior alcance público acerca do projeto se dão, 
em boa parte, nos ambientes digitais da organização, como exemplo o 
seu site oficial: https://brasil.un.org/.

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo descrever e analisar 
a atuação da ONU Brasil em seu site oficial em prol da visibilidade da 
Agenda 2030 e os ODS, a fim de identificar e elencar as escolhas feitas 
pela organização em sua plataforma oficial, com a esquematização de 
dados em tabelas e classificação dos conteúdos encontrados referentes 
ao projeto. Acredita-se que a atuação digital através da comunicação e 
da produção de conteúdo acerca dos ODS no site da ONU constituem-se 
importante material de pesquisa, pois contribuem na compreensão da 

https://brasil.un.org/
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importância da comunicação para a mobilização social e o papel das 
ferramentas digitais nesse contexto. Espera-se compreender a atuação 
da organização na contribuição para o potencial mobilizatório em prol 
do projeto proposto, com objetivos de cunho político, econômico e 
social a serem atingidos até o ano de 2030.
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MeMórIa e resIstênCIa dos CIneMas de rua de 
JuIz de Fora no aMbIente dIgItal

João Gabriel Xavier Marques
Susana Azevedo Reis

Localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, no Brasil, Juiz de 
Fora foi a primeira cidade do estado a receber uma sessão cinematográ-
fica, em 1987 e, ao longo do século XX, viu surgir diversos cinemas. 
Os filmes tinham papel fundamental na vida social dos juizforanos, 
funcionando como um espaço de lazer e entretenimento, de sociabili-
dade, de conversa e afetos.

Assim, para mapear historicamente os cinemas da cidade, já que 
muitos foram fechados, foi criado o site Cinemas de Rua de Juiz de 
Fora, em 2022. Seu objetivo é preservar e divulgar o patrimônio mate-
rial e imaterial dos cinemas juizforanos. No site, encontramos diversos 
materiais: uma websérie com vídeos de diversos cinemas da cidade, 
infográficos, imagens, depoimentos escritos, etc.. São conteúdos que, 
ao mesmo tempo em que rememoram o cinema, debatem sobre a não 
preservação desses espaços democráticos de socialização.
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Para nós, “entender como os sujeitos se apropriam do espaço, engen-
drando ações que ressaltam o que há de público no espaço urbano, e 
como criam memórias sobre tais práticas, passa, na contemporaneidade, 
pela análise dos ativismos em suas especificidades e semelhanças” (Maia 
& Silva, 2017, p. 84). Acreditamos, assim, que o projeto desenvolve 
uma memória de resistência, ativista, que se propõe a dar visibilidade a 
memória e a história desses cinemas, utilizando das novas tecnologias 
e da internet como ferramenta social.

Mesmo que, praticamente todos os cinemas de rua da cidade já 
tenham sido extintos, é necessário destacar, atualmente, a importância 
da cultura patrimonial da arquitetura da cidade. Como explicam Silva 
e Maia (2017, p. 85), o ativismo pode parecer ineficiente para barrar 
processos de remoção, gentrificação ou a destruição da arquitetura 
da cidade. Porém, ela acaba desempenhando um papel de “trincheira 
de luta”, e às vezes até mesmo barrando processos de intervenção e 
especulação imobiliária, que muitas vezes acontecem fora do espaço 
físico, nas redes.

Entendemos, dessa forma, que, ao analisar o projeto, estaríamos 
adentrando na perspectiva da “micro-história”, que segundo Levi (1991, 
p. 136), é “uma prática é essencialmente baseada na redução da escala 
da observação, em uma análise microscópica e em um estudo intensivo 
do material documental”. Entretanto, mais do que isso, analisar um 
acontecimento em pequena escala pode contribuir no entendimento do 
global, sem realizar generalizações. Por isso, a pergunta que permeia 
esse trabalho é: “qual o papel desempenhado pelo projeto Cinemas de 
Rua de Juiz de Fora na preservação da memória e na resistência desses 
e de outros cinemas de rua?”.
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Para respondermos à questão, primeiramente iremos realizar uma 
discussão teórica sobre o registro da memória dos cinemas de rua de 
Juiz de Fora no ambiente digital. Além disso, queremos compreender 
como o registro dessa memória pode ser entendida como um ato ati-
vista. Para isso, iremos utilizar autores e pesquisadores que discutem 
memória, ativismo e comunicação digital.

O segundo passo será a análise do site do projeto. Para isso, recorre-
remos à metodologia desenvolvida por Andrelo e Bighetti (2015), com 
pequenas adaptações. Ao analisar portais de sites organizacionais de 
instituições públicas, as pesquisadoras criaram categorias de análise em 
três eixos: “comunicação pública”, englobando as categorias conteúdo, 
interatividade, cidadania e democracia e acesso à informação; “internet”, 
com as categorias linguagem público-alvo, multimidialidade, links, 
atualização, fontes de informação e usabilidade; e “memória organiza-
cional”, que reformulamos para “memória dos cinemas”, com as cate-
gorias identidade, imagem, confiança, fontes e formatos dos arquivos.

Dessa forma, acreditamos que o projeto possui esse papel memoria-
lístico de resistência pois, ao mesmo tempo em que busca registrar essa 
memória, reflete sobre a importância da preservação desses cinemas 
para a sociedade.
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CIberatIvIsMo e CoMunICação dos MovIMentos 
soCIaIs durante a pandeMIa de CovId-19

Caroline Kraus Luvizotto

A pandemia de Covid-19 alterou o percurso dos movimentos sociais 
a partir de 2020, interrompendo abruptamente os protestos nas ruas, as 
marchas, as manifestações e as reuniões costumeiras para se debater 
as demandas dos grupos sociais e traçar estratégias para a mobilização 
popular. De acordo com Della Porta (2020, p. 04), em todos os países 
afetados pela pandemia de Covid-19, “diante das evidentes insuficiências 
do Estado e, mais ainda, do mercado, as organizações dos movimentos 
sociais são constituídas em grupos de apoio mútuo, promovendo ações 
sociais diretas, ajudando os mais carentes”, produzindo, assim, resis-
tência e vínculos de solidariedade, sendo essenciais para a manutenção 
da democracia neste momento de crise.

Castells (2013) considera o desempenho dos movimentos sociais 
contemporâneos a partir da conexão multimodal de redes off-line e online. 
Os movimentos não dependiam, até então, da internet e não encontram 
nela sua causa, mas a possibilidade da conexão, interação e rompimento 
das barreiras de tempo e espaço, mantêm vivos os movimentos sociais e 
torna possível o ativismo em tempo de pandemia de Covid-19 e, neste 
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contexto, a informação configura-se como insumo fundamental para o 
ativismo digital, fortalecendo as redes de solidariedade e colaboração.

Conjugando das perspectivas de Harvey (2020), Della Porta (2020) 
e Pleyers (2020) que consideram que a crise provocada pela pandemia 
de Covid-19 deve ser tratada como um momento de ruptura que trará 
mudanças significativas em nossas vidas e nossas sociedades; conside-
rando a fundamental importância da participação cidadã e da atuação 
dos movimentos sociais para garantir os valores democráticos das 
sociedades contemporâneas e, assumindo que informação e comunicação 
são essenciais para legitimar as demandas dos movimentos sociais e 
ampliar seu alcance na sociedade, voltamos a atenção para os impactos 
da pandemia de Covid-19 para os movimentos sociais especialmente 
no Brasil, buscando identificar e caracterizar o repertório de ação dos 
movimentos sociais a partir da pandemia de Covid-19.

Após proceder a revisão sistemática da literatura sobre o tema, 
desenvolvemos a análise da atuação dos movimentos sociais brasilei-
ros a partir da pandemia de Covid-19 com base no método da Análise 
de Conteúdo (AC) segundo Bardin (2011). Para a primeira etapa da 
AC, codificação, adotamos como referência os estudos de Campos 
et al. (2016), que nos forneceu um panorama de movimentos sociais 
delimitados nas seguintes categorias: a) Novos movimentos sociais 
antiausteridade; b) Movimentos alterglobalização; c) Novos movimentos 
sociais clássicos; d) Movimentos radicais; e) Movimentos diretamente 
ligados ao ativismo digital e f) Atores políticos tradicionais.

Na segunda etapa da AC, categorização, focamos no repertório de ação 
dos movimentos sociais e adotamos como critério categorias propostas 
por Pleyers (2020): a) Ações de protestos; b) Ações em defesa dos direitos 
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dos trabalhadores; c) Ações de ajuda mútua e solidariedade; d) Ações de 
monitoramento das ações do governo; e) Ações de educação popular e 
conscientização. Por fim, após classificar os conteúdos informacionais 
de acordo com as categorias e os critérios estabelecidos, passamos à 
terceira etapa da AC, a inferência, que consistiu na interpretação dos 
resultados alcançados e que neste estudo contará com uma abordagem 
quali-quantitativa para promover uma confluência de dados.

Compreendemos que o ativismo digital exercido pelos movimen-
tos sociais no contexto da pandemia de Covid-19 possibilitou maior 
pluralidade e representatividade, uma vez que os movimentos sociais 
se constituem e atuam a partir da diversidade dos sujeitos envolvidos 
no processo, potencializando o acesso à informação e as formas de 
participação, atuando como uma força contra hegemônica no campo 
da comunicação. Apesar de ressaltar a importância e o potencial da 
comunicação digital para o acesso, a busca e a disseminação de infor-
mações de caráter democrático e cidadão e, também, para a atuação dos 
movimentos sociais na contemporaneidade, especialmente em tempos 
de pandemia de Covid-19, este estudo não ignora as inúmeras limita-
ções e desafios relacionados ao acesso às tecnologias digitais, como 
por exemplo o alto custo que essas tecnologias e o acesso à internet 
possuem em diversas partes do mundo, bem como, os problemas de 
infraestrutura e de conectividade. Além disso, a estrutura em rede da 
internet não a impede de refletir toda a tensão, os conflitos, a disputa de 
poder, as resistências e preconceitos, que são produzidos, reproduzidos 
e reforçados nas mais diversas instâncias sociais.
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ações eduCoMunICatIvas eM 
bIblIoteCas unespIanas: 

Colaboração, transdIsCIplInarIdade, 
CIênCIa e Cultura InterunIdades

Jaqueline Costa Castilho Moreira

No contexto da Educação brasileira, o ensino remoto emergencial 
ocorrido por conta da disseminação do vírus SARS-COV-2, inespera-
damente potencializou o uso das Tecnologias de Informação e Comu-
nicação (TICs) pelas redes de ensino, com o fechamento dos prédios 
escolares. Essa situação provocou questionamentos variados e efeitos 
relevantes, em especial quanto à atuação dos professores de ensino básico 
público, profissionais que mesmo desguarnecidos de recursos para lidar 
com essa realidade desafiadora, buscaram se reinventar, buscando nas 
mídias novos conhecimentos a respeito das TICs e de sua instrumen-
talização. Diante desse cenário, este estudo mostra a realização de um 
projeto de ensino e de extensão, promovido pela parceria interunidades 
da UNESP entre docente e bibliotecas universitárias, desde o período 
pandêmico até o retorno ao “novo normal” de 2022. Com o objetivo de 
disponibilizar aos professores públicos de ensino básico, uma formação 
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continuada em competências informacionais, para que tenham acesso 
à produção de qualidade das várias áreas do conhecimento e instru-
mentalizá-los com o uso de TICs, foram ofertadas as seguintes ações 
educomunicativas disponibilizadas on-line: Espaço para as Artes e as 
Culturas; CinemOteca (Rodas de conversa sobre audiovisuais), Ciclo 
de Competências Informacionais em módulos, Curso de Interlocução e 
Mediação de Atividades Educomunicativas, Oficina de Serious Games 
e o website “Mídias Sociais, Comunicação e Ciências”. Enfocando o 
ano de 2021, participaram do projeto 50 professores prioritariamente 
da rede pública de diversos níveis de ensino, sendo destes, 18 do ensino 
básico municipal e estadual provenientes de cidades não somente dos 
entornos das unidades UNESP. Foram 262 estudantes de ensino superior, 
49 funcionários ligados ao serviço das bibliotecas e 7 pessoas que não 
se enquadraram nos perfis anteriores, que buscaram no projeto possibi-
lidade de se atualizar e/ou se qualificar para reinserção no mercado de 
trabalho. Embora esses números ainda sejam pequenos; vale ressaltar 
que um professor de ensino básico público impacta no mínimo um grupo 
de aproximadamente 30 alunos em jornadas de trabalho de menor carga 
horária semanal (20h), assim como também impacta a instituição onde 
trabalha; o que inspira a manutenção do projeto e incentiva a ousadia de 
experimentar junto com esses professores, outros formatos de condução 
do ensino. Também é relevante destacar que em 2021, duas edições das 
ações educomunicativas trouxeram público diferenciado pelo apoio de 
outras instâncias, que extrapolaram a equipe enxuta do projeto. Uma delas 
foi o último oferecimento do Cinemoteca, que em conjunto com a pre-
miação do Show dos Talentos dos graduandos da Educação Física foi a 
edição do Cinemoteca com maior público. O tema escolhido para conectar 
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eventos e públicos tão diferentes foi “Inteligência Coletiva: talentos 
em sinergia”. A tônica que alinhavou mais de duas horas de live deste 
Cinemoteca pelo Google Meet, passou pelo esclarecimento do que vem a 
ser a Inteligência Coletiva, por meio de um minidocumentário e roda de 
discussão a respeito da sinergia de talentos em um trabalho colaborativo, 
mas que requer também inteligência emocional, relacional e Inteligência 
Coletiva. A realização deste Cinemoteca requereu trabalho em conjunto 
da equipe do Projeto, do Centro Acadêmico de Educação Física (CAEF), 
dos mestrandos da FAAC/PPGMiT da UNESP de Bauru, da parceria 
com a Secretaria de Cultura do Município de Presidente Prudente por 
meio de uma palestra do Secretário de Cultura do Município on-line, a 
generosidade da “Banda Soma Rock” que realizou o lançamento de seu 
clip autoral inédito homenageando a finalização do concurso de talentos 
e os premiados, contando ainda com o entusiamo da participação de 
professores e alunos do Departamento de Educação Física/FCT/UNESP/
Presidente Prudente. O outro evento, que consideramos ter recebido 
apoio institucional foi o segundo Ciclo de Formação em Competências 
Informacionais, com o tema “Elaboração de trabalhos acadêmicos e Lei-
tura reflexiva” em 14/07/2021. Para este houve um auxílio diferenciado 
na divulgação entre as bibliotecas da rede e da Coordenadoria Geral de 
Bibliotecas da UNESP (CGB), instância superior das Bibliotecas das 
unidades. Esse movimento trouxe como público do evento, principal-
mente graduandos e pós graduandos de treze campi da UNESP, além de 
participação de estudantes de universidades particulares e públicas de 
várias cidades. O projeto continua em 2022, com aprendizados que vão 
além da rápida aquisição de expertise tecnológica pelos professores e 
do aprimoramento das ações educomunicativas pela equipe do projeto.
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CoMunICação polítICa InFantoJuvenIl CoMo 
obJeto de pesquIsa: apontaMentos sobre 

laCunas e possIbIlIdades

Sara Rodrigues de Moraes Bridi

O artigo tem por objetivo sistematizar, por meio de revisão biblio-
gráfica, debates relativos à (falta de) produção de conteúdo político 
específico para o público infantojuvenil. Discute-se a construção social 
do conceito de infância e apresentam-se reflexões sobre como pres-
supostos estereotipados sobre crianças e adolescentes (supostamente 
caracterizados, nesta narrativa hegemônica, pela fraqueza e incapacidade 
de reflexão) produzem consequências na limitada oferta informativa 
sobre política a estes segmentos.

Pretende-se também, no paper, apresentar evidências que contrariam 
esses pressupostos desqualificadores da capacidade crítica do público 
infantojuvenil. Meninas como Greta Thunberg e Malala são exemplos 
midiatizados de que crianças e adolescentes podem sim se interessar 
por política, talvez até em um nível de compreensão mais claro que 
o de muitos adultos das aplicações práticas das decisões tomadas em 
câmaras legislativas e gabinetes presidenciais. Podem, inclusive não 
querer apenas consumir informação e esperar pelo futuro incerto e sim 
usar a comunicação para agir. Um exemplo, que pode ter sido de certa 
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forma ofuscado pela presença de Anitta e Leonardo DiCaprio, foi a 
mobilização do fã-clube da banda de K-pop BTS, Army Help the Planet, 
e do grupo Girls Up para produção de conteúdo viral que incentivasse 
adolescentes brasileiros a tirarem o título de eleitor.

Os fatos acima apresentados denotam a existência de um público 
infantojuvenil interessado em saber como a sociedade funciona para 
compreender por que determinadas coisas, inconcebíveis a seus olhos, 
acontecem. Uma plateia interagente carente de bases de informação para 
suas próprias produções criativas. Talvez a afirmação da incompatibili-
dade entre público infantil e conteúdo político devesse ser substituída 
por outras perguntas. De que maneira a produção de conteúdo político 
chega aos pequenos? Nós, comunicadores, conseguimos atender às 
expectativas e anseios dessa plateia interagente? Em meio ao oceano 
de informações no qual estamos submersos, a produção de conteúdo 
político infantojuvenil é necessária?

Neste processo de construção social chamada infância e sua relação 
com o mundo dos adultos, e diante desta gangorra entre submissão e 
poder, luz e sombra – a depender de sua posição no globo e seu status 
social –, a criança parte da inexistência à superexposição midiática. Tais 
aptidões e potencialidades no universo simbólico infantojuvenil podem 
ser fruto da construção de uma socialização primária que irá contribuir 
para o grau de participação cívica do sujeito. Por outra via, a negligência 
de direitos universais, bem como de suas particularidades como sujeitos 
integrantes da sociedade, tem levado crianças e adolescentes a lutar pelo 
reconhecimento, valendo-se dos meios de comunicação colaborativos.

Para efetuar este debate, o artigo recupera contribuições de Peter 
Berger, Thomas Luckmann, Axel Honneth, Nestor Garcia Canclini, 
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Jesus Martin Barbero e outros autores, a fim de compreender algumas 
relações entre comunicação, reconhecimento, identidade, cidadania e 
suas aplicações ao universo dos pequenos. Também mobilizaremos os 
conceitos de convergência, de Henry Jenkins; de midiatização, tal como 
utilizado por Stig Hjarvard; e de competência midiática, expressos no 
trabalho de Gabriela Borges e Márcia Barbosa. Por fim, apresentaremos 
exemplos (alguns bem conhecidos, como o de Greta e Malala, outros 
nem tanto) que denotam a existência desse público ávido por saber o 
que está acontecendo no mundo e agir sobre ele.

A pretensão da presente discussão é a de apontar o estado da arte 
sobre a temática da comunicação política infantojuvenil. Com base 
nisto, potencializam-se reflexões que, no limite, podem contribuir para 
que profissionais e pesquisadores da comunicação abandonem algumas 
lentes estereotipadas; e abrem-se perspectivas para um novo olhar sobre 
o conteúdo produzido pelo e para o público infantojuvenil, a fim de 
contribuir na construção de algo que sempre lhes foi direito: cidadania 
e reconhecimento.
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análIse JornalístICa da agênCIa de notíCIas 
dIgItaIs “aMazônIa real”

Ingrid Gomes Bassi
Laura Guido

No artigo analisamos o uso das “fontes” pela Agência de jornalismo 
Amazônia Real disponível em: www.amazoniareal.com.br, entre o 
período de abril e maio de 2021, de todas as seis editorias, a partir do 
referencial metodológico da análise de conteúdo (Krippendorff, 1990). 
As datas de análise e reflexão foram demarcadas em razão do aumento 
de casos de Covid-19 na região norte, em especial, nos estados do 
Amazonas e Acre (Brasil) nesse período.

Em paralelo, como referencial teórico o artigo dialoga os resultados 
da pesquisa, dessa cobertura jornalística sobre o contexto amazônico, 
com os conceitos de jornalismo digital, jornalismo de profundidade na 
web, agências de notícias digitais e dos estudos de inclusões narrativas, 
de agentes como: quilombolas, indígenas, ribeirinhos, lideranças locais.

Para maior contextualização sobre a ação jornalística das editorias 
de meio ambiente, povos indígenas, questão agrária, economia & negó-
cios, política e cultura, definimos como métodos de análise, a análise 

http://www.amazoniareal.com.br/
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de conteúdo, com o conceito-categoria, de fontes (Lage, 2001). Foram 
analisadas uma reportagem de cada editoria, somando seis textos.

A reportagem “Justiça exige retirada de garimpeiros da terra 
Yanomami”, da editoria Povos Indígenas, escrita pela jornalista Tainá 
Aragão expõe a problemática acerca da terra indígena Yanomami, a qual 
foi tomada por garimpeiros que exploram a região. Já na reportagem 
“Comunidade Turê III resiste à pandemia e à falta de assistência”, da 
editoria “Questão Agrária”, a jornalista Joana Zanotto retrata a “rotina” 
da comunidade quilombola Turê III e a sua relação com o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19.

A reportagem “Realidade paralela: População decreta fim da pan-
demia no Amazonas”, da editoria de Política, escrita pelo jornalista 
Leanderson Lima, explicita a irresponsabilidade popular e governamental 
de Manaus, os quais tiveram a sua parcela de culpa acerca do colapso 
que houve em Janeiro, com a falta de oxigênios e a alta no número de 
mortes decorrentes de Covid-19. No texto de reportagem, “Artistas 
amazonenses resistem na internet”, da editoria “Cultura”, escrita pela 
jornalista Wérica Lima é relatada a resistência de artistas Amazonenses 
no período da pandemia, período este em que o grupo foi intensamente 
prejudicado frente à medida preventiva contra a Covid-19, o isolamento 
social, que teve como consequência a suspensão de eventos presenciais 
como shows e outras apresentações culturais.

A reportagem: “Para Joênia Wapichana, ‘alternativas limpas e reno-
váveis’ podem substituir o linhão de Tucuruí”, da editoria de “Economia 
e Negócios”, de Izabel Santos, traz a fala da deputada federal indígena 
Joênia Wapichana, a qual apresenta propostas de energias limpas para 
à Amazônia e critica a construção de um linhão que passará pelas terras 
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indígenas desrespeitando os direitos das comunidades. No texto noticioso 
“Bolsonaro mente e faz falsas promessas na Cúpula do clima, dizem 
ambientalistas”, da editoria de Meio Ambiente, escrita pelo jornalista 
Fábio Pontes inicia-se com a posição do governo Bolsonaro, reme-
tendo as omissões e mentiras ditas na cúpula do clima pelo presidente. 
Entretanto, ambientalistas são ouvidos como fontes na reportagem e 
contradizem as falas do Presidente da República e as reconhecem como 
mentiras sobre o meio ambiente no país.

Como resultado da análise concluímos que há o comprometimento 
do jornalismo ético e plural nos textos noticiosos da Agência Amazônia 
Real, em especial no recorte analisado, ao incluir as história de vida das 
fontes primárias e testemunhais, promovendo o meio de comunicação 
em estudo como preocupado e atendo à uma política comunicativa que 
esteja alinhada à cidadania aos envolvidos e ao território amazônico e 
seu entorno.
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a perspeCtIva de raMón zallo para as 
transForMações das IndústrIas CulturaIs nos 

Cursos da Cultura e da CoMunICação

Vivianne Lindsay Cardoso

Este trabalho foi estruturado a partir de revisão de literatura da biblio-
grafia do autor espanhol Ramón Zallo, buscando identificar e compreende 
o conceito de indústria cultural e como ele vem se adaptando com as 
transformações sociais ocorridas nos últimos anos, especialmente envol-
vendo a chegada das novas tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) nos cursos tanto da cultura, quanto da comunicação. Realizou-se 
uma busca por palavra-chave, sendo concretizada a leitura de todos os 
textos encontrados que citam o conceito “indústria cultural” até o ano 
de 2016, período em que foi discutido por alguns autores que o conceito 
estaria “superado” diante das transformações sociais ocorridas.

Identifica-se que a contribuição do autor é relevante, pois permite 
identificar que o conceito de indústria cultural tradicional permanece, 
mas com adaptações, incluindo novos elementos em seu contexto, 
como bens imateriais, antes não concebidos e ampliando sua forma de 
percepção, acrescentando novos elementos e modificando sua relação 
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com a sociedade. Os patrimônios culturais passam a ser compreendi-
dos como materiais e imateriais e surgem subsistemas cuja relação e 
classificação mudam conforme o tempo (Zallo, 2011).

Tradicionalmente, indústria cultural “se trata de formas de produção 
estandarizadas, de objetos reproduzidos massivamente, destinados a 
um grande número de pessoas e ofertas por empresas que se regem 
pelas regras do mercado” (Zallo, 2011, p. 158). Na atualidade passa a 
estar onipresente, passando a ter um papel predominante no que consi-
dera edificações e adaptações das culturas e das necessidades cidadãs. 
Passam a fornecer conteúdos mais profissionais, sejam eles informativos, 
comunicativos e culturais. Caracterizam-se pelas constantes renovações, 
pelos efeitos sociais que provocam e por seu papel na socialização que 
envolve o imaginário coletivo, além do desenvolvimento democrático, 
caracterizado pela centralidade do trabalho criativo e intelectual e sua 
subjetividade. Está ainda sujeito a poucas legislações que envolvem 
propriedade intelectual, a liberdade de expressão, o fomento a criativi-
dade e os serviços públicos. (Zallo, 2011).

Enquanto o surgimento das tecnologias digitais permite uma modi-
ficação no modo de produção e acesso, criam-se novos desafios para o 
equilíbrio social que envolvem uma produção industrial cultural mun-
dializada que pode fragilizar as culturas nacionais, regionais e locais, 
identificando uma necessidade de desenvolvimento de políticas públicas 
pelo Estado que garantam a apresentação das culturas diversas e um 
melhor equilíbrio entre produção e distribuição das mesmas.

A cultura é tida por Zallo (2007) como um elemento que não pode ser 
concebido sem a comunicação. Na percepção dos autores Azpillaga et al. 
(1997, p. 1) “a comunicação e a cultura têm conhecido, durante os 
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últimos anos, importantes mudanças vinculadas as transformações 
tecnológicas e o desenvolvimento de desregulações e a implantação de 
novas formas de gestão empresarial em seu âmbito”. Por conta disso, 
entendem ser inevitável a análise dessas mudanças na sociedade da 
informação, compreendendo ser uma radical transformação das bases 
econômicas e de políticas que sustentam a produção cultural e comu-
nicativa. Mais do que isso, envolve as formas em que se vinculam aos 
processos sociais considerados por eles fundamentais: poder, identidade, 
desenvolvimento entre outros.

Compreendem a produção - envolvendo processos produtivos, 
produtos criativos ou especificamente informativos - como sendo a 
diferença mais clara e maior mudança no ordenamento das indústrias 
culturais. Há um domínio nas formas de trabalho criativo e de valo-
rização/rentabilização do capital, abarcando uma prática social dife-
renciada para cada tipo de produto cultural (Azpillaga et al., 1997). 
Assim, para os autores, faz-se necessário analisar as transformações 
das formas de organização do trabalho e de valorização e relação com 
o mercado que abrange financiamento e remuneração que ocorrem de 
formas diferenciadas. Se antes o processo era unidimensional, passa a 
ser multidimensional, considerado mútuo e diversificado – sejam eles 
generalistas ou segmentados, criando novas frentes para o mercado.

Referências

Azpillaga, P., Miguel, J. C., & Zallo, R. (1997). Las industrias culturales 
en la economia informacional. Presses Universitaires du Mirail. 
Toulouse. https://core.ac.uk/download/pdf/326227978.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/326227978.pdf


444

meistudies

Zallo, R. (2011). Estructuras de la comunicación y de la cultura. Las 
Políticas para la era digital. Gedisa.

Zallo, R. (2007). La economía de la cultura (y de la comunicación) 
como objeto de estúdio. Zer, 230 22, 215-234.



445

meistudies

o enFrentaMento à gordoFobIa através 
do atIvIsMo MIdIátICo: o Caso de duas 

InFluenCIadoras dIgItaIs

Aline Lisboa
Osvando José de Morais

A proposta tem como objetivo examinar de que modo práticas 
net-ativistas suscitam formas de enfrentamento à violência de gênero 
no Brasil, em especial relacionado às mulheres gordas, a partir da pro-
dução de conteúdo de influenciadoras digitais no Youtube. Há ainda o 
intuito de observar como novas políticas representativas de mulheres 
gordas têm sido construídas na contemporaneidade, a partir do ativismo 
midiático. Em nossa proposição, realizamos um estudo de caso de 
duas influenciadoras digitais, que atuam tanto no Instagram, como no 
Youtube – Alexandra Gurgel e Thaís Carla – ambas consideradas dois 
dos principais nomes na luta contra a gordofobia no Brasil, diante do 
cenário midiático na internet. No entanto, antes mesmo de adentrarmos 
na análise dos conteúdos produzidos pelas influenciadoras digitais em 
questão, recorremos às discussões levantadas por Heloísa Buarque de 
Holanda sobre uma possível Quarta Onda Feminista e os chamados 
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“feminismos das diferenças”, e ainda as teorias interseccionais abordadas 
por Kimberlè Crenshaw, que destacam as pluralidades marcantes das 
pautas feministas na contemporaneidade. Em nosso trabalho defende-
mos pensar a gordofobia como violência de ordem estrutural, ou seja, 
gerada pela própria estrutura social que não garante os direitos e as 
necessidades dos cidadãos em um sentido político, econômico e cultu-
ral. A partir desta ótica, podemos inferir que esse tipo de preconceito, 
ao contrário do que pensa o senso comum, não é uma prática aversiva 
ao corpo gordo justificada em preocupação com a saúde, mas sim uma 
forma violenta de caracterizar esse corpo fora de um padrão instituído 
socialmente, como doente e incapaz, produzindo extrema aversão e 
repulsa à ele em uma realidade social a qual não consegue ser inserido. 
Em outras palavras, se configura como violência de ordem estrutural 
por, justamente, evidenciar todo um processo histórico, social, político 
e econômico em que se vigia e condena este corpo e o exclui de direitos 
básicos do ser humano, como ocupar determinados espaços físicos ou 
ainda em relação ao pleiteio de vagas em cargos trabalhistas. A rele-
vância de nosso trabalho se dá, sobretudo, em analisar, de modo minu-
cioso, como o corpo se instaura na rede enquanto instrumento político 
de combate à violência, neste caso a gordofobia. Utilizamos além do 
estudo de caso (Yin, 2005), a metodologia de análise das imagens em 
movimento (Rose, 2003), com o intuito de examinar conteúdos pro-
duzidos por Alexandra e Thaís Carla no Youtube, em seus respectivos 
canais, Alexandrismos e ThaísCarla. Como bibliografia básica, incorpo-
ramos as teorias feministas contemporâneas, amparadas especialmente 
em autoras latino-americanas, como Sueli Carneiro; Lélia Gonzalez; 
Ivana Bentes, Letícia Nascimento, Heleieth Saffioti, María Lugones; 
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Yuderkys Espinosa Miñoso, e as discussões mais atuais sobre ativismo 
midiático a partir de Massimo Di Felice; Rosemary Segurado; Fábio 
Malini; além de discussões sobre questões de corporalidade, a partir de 
David Le Breton e Lúcia Santaella, Geroges Vigarello e Naomi Wolf.
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a polítICa de adIrley queIrós e as Cenas de 
dIssenso na CeIlândIa

Camilla Vidal Shinoda

WA, um prisioneiro no planeta Kaspenthall, viaja no espaço e no 
tempo com uma missão, a princípio, muito definida: assassinar o presi-
dente Juscelino Kubitschek para impedir a construção de Brasília. A sua 
movimentação incerta por essas dimensões filosóficas, físicas e culturais 
tão centrais à vida humana – o espaço e o tempo – é um elemento impor-
tante para estabelecer reconfigurações no sensível por meio do filme 
Era uma vez Brasília (2017), de Adirley Queirós. Durante a viagem, as 
coordenadas temporais se desviam em quase seis décadas, o viajante 
pousa no ano de 2016, momento em que a cidade já está construída e 
constituída enquanto Capital Federal do Brasil. Nesse ano, o mandato 
da presidenta Dilma Rousseff é interrompido por um golpe de Estado. 
Desde o início, o espaço também se configura enquanto um problema 
central: afinal é a falta dele, o fato de não possuir um pedaço de terra 
necessário à sua sobrevivência, que obriga WA a aceitar a missão em 
outro planeta. Além disso, o viajante não aterrissa no Plano Piloto, mas 
sim a cerca de 30km dele, na Ceilândia, ambas regiões administrativas 
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(RAs) do Distrito Federal (DF), a menor unidade federativa brasileira. 
O intuito desse artigo é analisar, a política de Adirley Queirós à luz 
dos conceitos de Jacques Rancière, buscando as cenas de dissenso 
produzidas pelos atravessamentos espaço-temporais de WA, junto a 
seus parceiros de correria.

Na obra de Rancière, os conceitos de política, estética, dissenso 
e partilha do sensível estão todos imbrincados e partem de uma ação 
paradoxal: para ele, a política parte do dissenso e não do consenso. 
Em seu entendimento, o consenso é justamente a anulação da política. 
“A política existe como um desvio desta evolução normal das coisas. 
É esta anomalia que se exprime na natureza dos sujeitos políticos que 
não são grupos sociais, mas formas de inscrição da conta dos inconta-
dos.” (2014, p. 145) A evolução normal das coisas diz respeito a uma 
determinada partilha do sensível que se caracteriza pela ausência de 
lacunas e de excessos, por uma sociedade em que modos de fazer espe-
cíficos e ocupações já estão postos (2014, p. 146). Este é o consenso. 
A política é o que causa a ruptura nesse sensível, nesse comum até então 
partilhado, permitindo o surgimento de novos sujeitos de enunciação e a 
reconfiguração do que estava posto. A política, no entanto, é uma ação 
pontual: ela não garante uma partilha homogênea para todos.

Adirley Queirós é um cineasta da Ceilândia, a região administra-
tiva mais populosa do Distrito Federal. A cidade nasce em 1971, fruto 
da expulsão dos trabalhadores que construíram Brasília para lugares 
mais distantes do Plano Piloto. A Campanha de Erradicação de Inva-
sões (CEI) foi o programa responsável pela remoção dos moradores 
para o local que foi nomeado com a sigla do programa mais o prefixo 
“lândia”. Em sua obra, o cineasta reflete sobre a vida e os corpos nesse 
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território periférico, além dos tensionamentos existentes entre ele e a 
Capital Federal do país. Em seus três longas-metragens – A cidade é 
uma só? (2011); Branco sai, preto fica (2014); e o já citado Era uma 
vez Brasília - é evidente o protagonismo de Ceilândia e o antagonismo 
de Brasília, esta última frequentemente nomeada como inimiga pelo 
diretor em debates e outras falas públicas. O protagonismo de Ceilân-
dia em sua obra se coloca como uma cena de dissenso inaugural, visto 
que o território nasce de um movimento deliberado de segregação e os 
seus habitantes são colocados em um lugar de subalternidade. A polí-
tica de Adirley se inicia aí. No filme em questão, analisaremos como a 
construção narrativa, o tensionamento entre o documentário e a ficção 
e os elementos dramatúrgicos se estruturam nesses atravessamentos 
espaço-temporais de forma a estabelecerem cenas de dissenso.
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Corpos lgbtqIa+ eM evIdênCIa no prograMa 
“aMor & sexo”: quando a CoMunICação pode 

oCorrer por outras perspeCtIvas

Breno da Fonseca Motta Rodrigues
Iluska Maria da Silva Coutinho

O programa “Amor & Sexo”, exibido pela TV Globo entre os anos 
de 2009 e 2018, tinha como mote de criação a dialética que seu próprio 
título apresenta. Amor e Sexo podem ser considerados duas instituições 
sociais, segundo a visão de Hjavard (2014), e o objetivo da atração era 
desmistificar tabus e preconceitos que permeiam as relações amorosas 
e a sexualidade. A análise proposta neste estudo, a partir de pesquisa 
bibliográfica e documental, tem por objetivo questionamentos que 
surgem a respeito do produto televisual “Amor & Sexo”, no que diz 
respeito à diversidade de seus sujeitos enunciadores, com foco em edi-
ções veiculadas datadas dos anos de 2016, 2017 e 2018 cujas temáticas 
representavam as pautas LGBTQIA+.

Descola (2016, p. 10) propõe que “na tentativa de se identificar com 
os que têm um modo de existência distinto do seu para compreendê-
-los melhor, (…), você será necessariamente levado, por contraste, a 
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questionar a evidência dos hábitos de vida de sua própria comunidade”. 
Quando a TV aberta, por meios de “Amor & Sexo”, abre suas portas 
para, por exemplo, a cantora drag queen Pabllo Vittar, a palavra diver-
sidade passa a ser ouvida com mais frequência na atração.

É a partir desta mudança de perspectiva que se torna possível 
observar discussões sobre gênero e sexualidade e a importância da 
ocupação dos espaços midiáticos por diferentes corpos. Considerando 
o “Amor & Sexo” como um palco possível para múltiplas existências, 
torna-se fundamental refletir que “uma vez que todas essas soluções 
foram imaginadas por homens, não é proibido pensar que nós também 
podemos imaginar formas novas, quem sabe até melhores, de viver 
juntos” (Descola, 2016, p. 27).

Segundo dados de novo relatório produzido pelo Observatório de 
Mortes e Violências contra LGBTI+, lançado em 11 de maio de 2022 
pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), a Acontece 
Arte e Política LGBTI+ e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), o Brasil segue 
na liderança como o país onde mais se mata homossexuais, travestis e 
transexuais no mundo. Portanto, quando corpos LGBTQIA+ ocupam 
tais espaços, outras perspectivas podem ser apresentadas para o público 
e para os atores discursivos que compõem a TV. Os níveis de “sujeitos 
enunciadores” (Duarte & Curvello, 2009, p. 62) e suas formas de comu-
nicação se expandem. Com a presença de personagens LGBTQIA+ no 
programa, a comunicação pode vir a atingir potencial multirreferencial 
e político, pensando esta, a partir de Rancière (1996), como o lugar 
onde acontece o dissenso, o desentendimento. O perfil do “Amor & 
Sexo” começa a ser alterado a partir do momento em que a atração 



454

meistudies

oferece uma maior diversidade de falas. A atração abraça as políticas 
identitárias e seus participantes iniciam um processo de comunicação 
pela diferença, ou pelo equívoco, que Viveiros de Castro define como 
“diferença de perspectiva” e que contribui para a comunicação “por 
diferenças” (2018, p. 255).

Na análise realizada, evidencia-se que a perspectiva de uma travesti 
será sempre diferente daquela de um homem cis heterossexual, que, 
por vezes, não se coloca à disposição para este entendimento devido 
a fatores que o próprio Viveiros de Castro define como “ameaças da 
comunicação”: a ignorância do contexto, a falta de empatia pessoal, a 
ingenuidade literalista, a má-fé, limitações que contribuem para a vio-
lência sofrida pela comunidade LGBTQIA+ e para a incompreensão 
sobre a necessidade de ocupação dos espaços midiáticos.

Mídia, Política, Sexo, Família, os LGBTQIA+ são partes integran-
tes de um sistema social e estão em relacionalidade. Se relaciono, logo 
existo e “estou consciente da relacionalidade com meu interlocutor ao 
engajar-me com ele, atenta (...) a como me fala e me escuta enquanto 
lhe digo e lhe escuto, o que ocorre de modo simultâneo e mútuo” 
(Bird-David et al., 2019, p. 109). Ao debruçar sobre a origem etimológica 
da palavra, informação se trata da ação de formar. A finalidade deste 
estudo, portanto, é a elucubração sobre em que medida os LGBTQIA+ 
transformam o fenômeno comunicacional, ao colocar aqueles e aquelas 
que participam da atração em estado de formação.
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as redes soCIaIs CoMo FerraMenta de InClusão 
soCIal e InstruMento antICapaCItIsta para as 

pessoas CoM deFICIênCIas

Daniela de Carvalho Guedes Bombini
Osvando de Morais

Atualmente, o mundo tecnológico faz parte do dia a dia da maioria 
das pessoas e,nesse contexto, as redes sociais têm atuação relevante entre 
seus membros, criando conexões sociais mais flexíveis e menos rígidas. 
As redes sociais podem ser compreendidas como uma ferramenta da 
relação moderna entre os homens, que permite a troca de mensagens 
entre os usuários de forma instantânea e dinâmica, a interação entre 
uma diversidade de pessoas e a veiculação de informações contínuas e 
ilimitadas. Segundo dados do IBGE, são cerca de 45milhões de pessoas 
com deficiência (PCDs) no Brasil, sendo que elas estão cada vez mais 
presentes nas redes sociais, combatendo o preconceito, demonstrando 
suas habilidades e potenciais, mas também compartilhando suas dificul-
dades, a falta de políticas públicas e mesmo oportunidades de emprego. 
Neste cenário, para a pessoa com deficiência, que era, socialmente 
falando, “invisível” até recentemente, tem se constatado que as redes 
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sociais fortaleceram a sua relação com a sociedade, certo que estas redes 
possibilitaram uma visibilidade antes inexistente,podendo-se trabalhar, 
dali em diante, na construção de uma identidade coletiva fundamentada 
em interesses comuns e na pluralidade que se converte, no mínimo, em 
mais respeito e menos preconceito. Marcondes Filho defende a ideia de 
que é a partir da comunicação que as pessoas se relacionam e transfor-
mam a realidade que as rodeia, sendo que os estudos de Bordenave, no 
mesmo sentido, ensinam que pela comunicação as pessoas compartilham 
experiências, ideias e sentimentos e que, ao se relacionarem como seres 
interdependentes, influenciam-se mutuamente e,juntas, modificam a 
realidade onde estão inseridas. As redes sociais, certamente, vêm sendo 
ferramenta de disseminação de conhecimento e de promoção de mudança 
de valores culturalmente convencionados e capacitistas. Apesar de serem 
também ambiente para discursos de ódio,percebe-se que a atuação das 
pessoas com deficiência vem cumprindo papel essencial para a trans-
formação da sociedade, já que muitas vezes aptidões e qualidades são 
subestimadas por falta de conhecimento. As possibilidades intelectuais 
humanas são o maior valor de uma sociedade. A apropriação desse 
princípio passa pela tomada de consciência de que todos os indivíduos 
humanos são inteligentes por possuírem um conjunto de capacidades 
para perceber, aprender, imaginar e raciocinar (Lévy, 1996) e o que 
se precisa é de ação coletiva ou social, para que haja uma nova visão, 
novos significados, maior sensibilidade e afeto e, com isso, a evolução 
de desenvolvimento humano em prol da coletividade, potencializando 
a inclusão. A sociedade tende a mudar, ser mais participativa e integra-
tiva. O que se almeja, assim, é a construção de um novo espaço social 
de plena participação de todos e de igualdade de oportunidades, com 
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acessibilidade e informação, em que se respeite e se valorize a diversi-
dade e que todos tenham voz potente e empoderada, sejam respeitados 
em suas preferências, rompendo o modelo de sociedade que exclui, 
fixa limites e determina padrões. Dessa forma, este estudo tem como 
objetivo explicitar como perfis de pessoas com deficiência nas redes 
sociais podem, primeiramente, gerar acolhimento a outras famílias, 
que,de certa forma, se sentem representadas, e, estabelecendo relação 
com terceiros ou pessoa sem deficiência, agregar conhecimento para 
estes, no intuito de levar, através da demonstração de seus cotidianos 
e, neste processo, estabelecendo uma comunicação concreta e com res-
ponsabilidade,com informações veiculadas de forma leve, para ampliar 
a visibilidade e sociabilidade, que objetivem transformar uma sociedade 
que ainda exclui demasiadamente, podendo culminar em instrumento 
positivo anticapacitista e de inclusão. 
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o streaMIng CoMo espaço para as 
narratIvas perIFérICas

Tatiane Eulália Mendes de Carvalho
Vicente Gosciola

A cultura da convergência midiática (JENKINS, 2009) fez com que 
as novas narrativas e as novas tecnologias da comunicação estejam cada 
vez mais presentes na sociedade contemporânea, fazendo com que o 
cidadão tenha participação, colaboração e imersão com a mensagem 
no processo comunicacional. Além disso, as novas narrativas deixam 
as telas convencionais do cinema e da televisão e se expandem para as 
telas dos celulares, dos computadores e dos tablets, ao mesmo tempo 
em que envolvem ainda mais o expectador, estimulando suas emoções, 
sensações e sentidos. A presente pesquisa tem como objetivo compre-
ender como as plataformas de vídeo streaming tem dado espaço as 
narrativas daqueles que vivem à margem da sociedade. O estudo tem 
como base de investigação três plataformas: +FavelaTV, que é gratuito, 
traz conteúdos jornalísticos, entretenimento, esportivos e culturais e é 
uma inciativa do G10 e Sou + Favela que atua em mais de 350 comu-
nidades do Brasil; daQuebrada é um empreendimento do Coletivo 
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Transformar, com produções cinematográficas de borda, periférico 
e de guerrilha (cinema de baixo custo), de cineastas que vivem nas 
periferias e é gratuito; e Todesplay com uma curadoria de autoria de 
longas, médias e curtas-metragens indígena, negro, LGBTQIAPN+ e 
equidade de gênero e região, seu catálogo de conteúdo é divido entre 
pago e gratuito, é gerenciado pela APAN (Associação de Profissionais 
do Audiovisual Negros). E também como o público-alvo – audiência 
das plataformas têm recepcionado tais conteúdos. O estudo tem como 
hipótese que as novas narrativas audiovisuais e as novas tecnologias 
da comunicação dão espaço de convergência as produções, que até 
então ficam disponibilizadas em ambientes restritos, pouco acesso ou 
até mesmo esquecidas. Trata-se de uma pesquisa atenta à convergência 
cultural e midiática, às novas tecnologias da comunicação, a plataforma 
de streaming, as produções audiovisuais independentes, colaborativas, 
participativas produzidas por cidadãos que não tem acesso as grandes 
empresas de comunicação de massa e a narrativa expressa em tais 
produções. A pesquisa tem como metodologia um estudo de caso ana-
lítico sobre as plataformas de vídeo streaming +FavelaTV, daQuedra 
e Todesplay, com as técnicas de pesquisa bibliográfica, a Cultura da 
Convergência Midiática (Jenkins, 2009, 2014) e a globalização urbana 
(Santos, 2013, 2021), documental e entrevista em profundidade com os 
criadores dos streamings para compreender suas ações, narrativas, usa 
das novas tecnológicas e o comportamento da audiência. Com a investi-
gação, entendeu-se que a convergência cultural e midiática proporciona 
espaço para produtores e cineastas que, muitas vezes, não encontram 
meios de divulgar e publicar seus filmes e conteúdos e também por não 
terem acesso aos grandes meios de comunicação de massa, o cidadão 
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pode produzir seus próprios conteúdos ou interagir os conteúdos das 
plataformas e a conectividade das pessoas aumentou nos últimos anos. 
Tal ação comunicacional e social abre oportunidades para narrativas de 
representatividades e diversidades. Também compreendeu-se que há falta 
de políticas públicas e incentivos para que cidadãos que estão à margem 
da sociedade, vivendo e trabalhando em comunidades periféricas.
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IMagens de desControle e teCnologIas 
MIdIátICas CoMo epIsteMes de 

enFrentaMento ao raCIsMo

Juarez Tadeu de Paula Xavier
Carina Cristina Nascimento

Fernanda Alves da Silva

Em junho de 2022, o programa “É de Casa”, atração matinal da TV 
Globo, exibida aos sábados, foi palco de racismo, a partir da atitude 
da apresentadora Talitha Perone. Na ocasião, a apresentadora surge 
com uma bandeja de cocada e aponta que a cozinheira Silene Moura, 
mulher negra e convidada da atração, sirva os convidados presentes. 
Diante da situação de constrangimento, Manoel Soares, homem negro, 
e até então, um dos apresentadores do Programa, levanta e diz que vai 
servir os participantes, afirmando que a convidada não deveria servir 
ninguém (Alma Preta Jornalismo, 2022).

A cena apresentada, demonstra o racismo fundante, que instituiu 
tipologias de imagens de controle da mulher negra, como o servilismo, 
refletindo o interesse hegemônico em manter a subordinação dessas 
mulheres em toda a estrutura (Collins, 2019). As imagens de controle 
expressam o supremacismo racial branco, que construiu a ideia da 
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incapacidade cognitiva da população negra, inferioridade cultural e 
estética, necessárias para atender os interesses políticos e psicológicos 
do grupo racial branco (West, 2015). Esse supremacismo consolida e 
naturaliza essas imagens, atribuindo à mulher negra, a subserviência, 
o que justificaria cometer violências contra elas, conforme mostram os 
dados. Em 2019, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. 
Enquanto a taxa de homicídios de mulheres brancas foi de 2,5, a mesma 
taxa para as mulheres negras foi de 4,1 (IPEA, 2021). Mulheres negras 
são as mais empobrecidas; 63% das casas comandadas por elas com 
filhos de até 14 anos, a renda é de R$ 420,00 mensais (IBGE, 2019).

Os dados apresentados reforçam quais corpos são descartáveis pelo 
Estado, devido à ausência de políticas públicas, estabelecendo quem 
deve morrer e quem pode viver – biopoder. O Estado produz a morte 
como política pública aos grupos sociais vulneráveis, a necropolítica, 
que são formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte 
(Mbembe, 2018). A supremacia racial branca, tem nas imagens de 
controle sua expressão, que implica na violência e morte da população 
negra, portanto, realizar o enfrentamento dessa realidade é construir 
imagens de descontrole – conceito em construção –, que é a antítese 
das imagens de controle, que mostram a insurgência de grupos sociais 
vulneráveis, que não corroboram com os mecanismos de congelamento 
perverso da população negra, instituídos pelo sistema patriarcal capi-
talista supremacista branco (Hooks, 2018).

Para construir essas imagens de descontrole, acredita-se que o ati-
vismo digital, por meio de artefatos digitais – conceito da antropologia 
cultural – como podcasts, que se constitui como uma roda de conversa 
virtual, portanto, uma tecnologia midiática, podem desmontar a ideia 
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cristalizada de grupos sociais vulneráveis. Entende-se a roda como 
um lugar de troca de informação e debate político intergeracional, nas 
dimensões tangível e intangível (Trindade, 2013).

Nesse sentido, o objetivo do artigo é observar o conceito de imagem 
de controle em artefatos digitais (podcast), que se constitui como roda 
virtual de debates, e propor uma plataforma de experimentação episte-
mológica, de desconstrução, a partir de uma abordagem interseccional.

Para atender os objetivos do trabalho será utilizado o processo metó-
dico, definido por Lopes (2003) que traz o nível epistemológico: análise 
e ruptura do conceito de imagem de controle; nível teórico-conceitual: 
pesquisa bibliográfica envolvendo os seguintes temas: supremacismo 
racial branco, necropolítica, imagem de controle, interseccionalidade, 
roda, revisitados pelos autores Achille Mbembe, Franz Fanon, Cornel 
West, Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, Grada Kilomba, Lélia Gonzalez, 
Azoilda Trindade; nível técnico: análise do podcast Mano a Mano, – roda 
virtual política, apresentado por Mano Brown, rapper do grupo Racionais 
MC’s, conhecido pelo ativismo político das músicas, – que promove 
a reflexão sobre diferentes violências. Para essa análise, selecionou-se 
a primeira temporada do podcast e mulheres negras que vivenciam o 
racismo no seu cotidiano: Karol Conká, Leci Brandão, Ludmilla, Taís 
Araújo, Djamila Ribeiro e Glória Maria. Durante a escuta dos podcasts, 
foram analisadas as falas das entrevistadas, estabelecendo relações com 
os conceitos de supremacismo racial branco, necropolítica e imagens 
de controle (perversidade e fabulação (Santos, 2020). No nível ético-
-deontológico: proposta será aprofundada nas pesquisas de mestrado e 
doutorado das autoras. Os resultados observados trouxeram possibilida-
des interseccionais, de enfrentamento ao racismo, a partir da construção 
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de imagens de descontrole, que permite a dessemantização de grupos 
sociais discriminados, em especial, mulheres negras, seja nos espaços 
sociais ou midiáticos.
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a MIdIatIzação e a polítICa no uso das redes 
soCIaIs eM transMIssões ao vIvo

Ednelson Florentino Silva
Vicente Gosciola

O presente estudo aborda o processo de midiatização e uso das transmis-
sões ao vivo pelas redes sociais com o objetivo de promover a aproximação 
entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e a população brasileira. Se em 
algum momento, a relação da classe política com a população careceu 
de meios de comunicação como intermediários, com o advento das redes 
sociais, essa situação se alterou e permitiu a divulgação de suas ações de 
forma direta para os cidadãos, em decorrência da chamada midiatização 
da sociedade. Neste sentido, é possível conferir o conceito de mediati-
zação apresentado por Martino (2014) que destaca o caráter relacional 
das redes. Dentre as mais utilizadas na atualidade está o Facebook, que, 
em 2022, atingiu a marca de 2,9 bilhões de usuários mensais, segundo a 
própria empresa. Por ser uma das mais populares, é natural que seja uma 
das mais utilizadas pela classe política para a divulgação de suas ações.

Martino (2014) aponta Stig Hjarvard como um dos primeiros a 
sistematizar as questões referentes à mediatização e o seu conceito de 
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que, por estarem cada vez mais integradas nas operações e ações das 
instituições, a sociedade vem se tornando cada vez mais dependente 
do processo midiático. Já Hjarvard (2013) cita o sociólogo James B. 
Thompson, para quem a midiatização constitui a sociedade moderna. 
Ele também cita outro sociólogo, Norbet Elias, que entende que a midia-
tização promoveria, ao ser um processo contínuo, a partir dos meios 
de comunicação, alterações nas relações e comportamentos humanos.

O objetivo desta pesquisa foi estudar como a midiatização, enquanto 
resultante, tem interferido na relação entre cidadão e classe política. Para 
isso, optou-se como objeto de estudo a primeira live, como é chamada a 
transmissão pela rede social Facebook, feita presidente Jari Bolsonaro, 
após assumir a presidência da república. Por qual razão houve a opção 
por uma live semanal? Quais resultados podem ser esperados dessa ação? 
Que tipos de interação podem ocorrer? A primeira live reuniu em uma 
mesa, além do presidente, dois ministros. O presidente iniciou sua fala 
dizendo que esse tipo de transmissão se tornaria uma prática comum de 
todas as quintas-feiras, “numa rotina de prestar contas”, o que acabou 
ocorrendo, já que tais transmissões são realizadas até hoje. Com isso, 
entendendo o papel interativo da rede, firmou-se, logo no início, um 
contrato com o público, destacando uma das características das redes 
sociais que proporcionam que tais interações possam ocorrer, em prin-
cípio, de forma direta, já que, apesar da não ocupação do mesmo espaço 
físico, ela elimina intermediários, por mais que a ferramenta Facebook 
possa, em algum momento, ser entendido como meio. No entanto, no 
processo midiatizado, a característica da rede permite uma sensação de 
contato direto entre o presidente e seus internautas.
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Em seguida, o presidente explicou que as demandas seriam respon-
didas, por ele, dentro das possibilidades que o momento proporciona, 
mas que na sequência, todas seriam registradas e respondidas por sua 
equipe. Essa é uma sinalização de que a fala, apesar de ter sido pensada 
anteriormente, terá uma participação direta dos internautas, demons-
trando o entendimento de que a demanda de assuntos não é mais ditado 
apenas pelo governo, mas, agora, pela sociedade, a partir do uso das 
redes sociais, numa demonstração do quanto a sociedade midiatizada 
consegue promover mudanças na prática política, que não está habitu-
ada em receber demandas da população e sim promover demandas que 
impactam a vida dos cidadãos. É possível entender que o estudo do uso 
das redes sociais e as transmissões ao vivo do presidente Jair Bolsonaro 
são um vasto campo no entendimento da midiatização e seus efeitos na 
política e, consequentemente na sociedade.
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el proCeso CreatIvo de realIdad vIrtual 
InMersIva: propuesta de aFrontaMIento 

del estrés aCadéMICo en estudIantes 
unIversItarIos

Carolina Sanchez Patiño
Gloria Olivia Rodríguez-Garay

Irene Concepción Carrillo Saucedo

La realidad virtual en los últimos años se ha posicionado como her-
ramienta tecnológica popular para ingresar al mundo virtual, gracias a 
sus características principales: la inmersión, interacción y simulación 
que funcionan en tiempo real. Por lo cual, se han desarrollado varias 
aplicaciones, plataformas y proyectos en diferentes áreas, pero su estudio 
en el diseño está avanzando en menor medida. Como tal, resaltan los 
escasos estudios sobre el proceso creativo de la realidad virtual.

Buscando una propuesta de diseño funcional se especifican los 
procesos de producción en la creación de entornos inmersivos contro-
lados para apoyar la salud mental. En especial atención al problema 
social del estrés académico porque es una problemática mundial que 
viven tanto los niños como adultos durante su aprendizaje. Debido a 
que esta clase de estrés se presenta durante una situación estresante o 
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en un momento donde el estudiante no está preparado para el mismo, 
presentando síntomas físicos, mentales y/o cognitivo. Esta respuesta 
se supera hasta que la persona logra adaptarse, pero en casos muy pro-
longados puede ocasionar consecuencias como la ansiedad, depresión 
y deserción escolar.

El objetivo de esta investigación es una propuesta de diseño sobre 
un modelo de proceso creativo en realidad virtual inmersiva, a fin de 
desarrollar contenido y ejercicios para el afrontamiento del estrés aca-
démico en estudiantes universitarios.

Puesto que el caso de estudio son estudiantes universitarios, esto per-
mite tener un público con una mayor aceptación en el uso de la realidad 
virtual, por ser un grupo de edad que siempre se encuentra en constante 
interactividad con las tecnologías de la información y la comunicación; 
gracias al uso diario del celular, la cultura del videojuego, la experiencia 
compartida de otros usuarios y amigos a través de redes sociales.

Se emplea una metodología cualitativa porque la solución surge 
desde el contexto del problema. Tomando en cuenta las necesidades 
tecnológicas de hoy en día, se desarrolla una propuesta de un modelo 
de proceso creativo que vincule los dos principales tópicos de la inves-
tigación: estrés académico y realidad virtual.

Se utiliza como instrumento de recopilación de información un cues-
tionario basado en una parte de la Escala de Estresores Académicos de 
Cabanach, Souto-Gestal y Franco (2016) con el cual se identifican los 
principales factores estresantes en una muestra aleatoria de estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México. Se conside-
ran de interés para el estudio los factores sobre la visión del profesor 
con respecto al desempeño del estudiante, criterios de trabajo en clase, 
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realización de exámenes, diversas formas de evaluación y participación 
en el aula por parte del estudiante, como los causantes del incremento 
de estrés estudiantil.

En tanto a la construcción de la propuesta del proceso creativo en 
realidad virtual inmersiva, se consideran los postulados de autores e 
investigaciones especializadas en el tema de realidad virtual, aprendizaje 
multimedia, desarrollo de softwares y aplicaciones inmersivas. Estos, 
además de funcionar como antecedentes relevantes, ayudan a diseñar el 
modelo integrador del proceso creativo como resultado de este estudio.

Como conclusión, el proceso creativo puede funcionar de punto de 
partida en el desarrollo y producción de contenidos y ejercicios para 
realidad virtual inmersiva como herramienta psicológica de afronta-
miento a problemáticas reales en el aula.
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teCnologías para la gestIón de los FestIvales 
de CIne aMbIental latInoaMerICanos

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa

La tecnología ha estado presente antes y durante la pandemia. 
Entonces, no resulta extraño que siga siendo una ventana hacia el futuro 
en los festivales de cine. De una u otra forma, los directores han tenido 
la necesidad de actuar y resolver problemas durante la gestión. Por ello, 
han emergido una serie de condiciones en diferentes contextos tanto 
interno como externo. En relación a este último, nos referimos a las 
salas de cine, su tecnología y comunicación.

Son formas distintas que indican cómo nos comunicamos gracias a la 
tecnología. Con ello, el internet ha permitido llegar a nuevas audiencias. 
Un avance donde la creatividad e innovación juega un papel fundamental 
en las nuevas oportunidades para los directores de festivales de cine 
ambiental. Sin embargo, poco se conoce sobre la gestión tecnológica 
y comunicacional de estos eventos que se mueven a nivel mundial.

Fenómenos con características propias que se diferencian de los demás 
eventos. De esta forma, los festivales de cine se abren a un conjunto de 
conocimientos propios (técnicas, instrumentos o procedimientos) que 
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brindan la capacidad de combinar o transformar una edición pasada en 
una nueva.

No se pretende aplicar un método absoluto como el positivismo 
(método hipotético deductivo), basado en un esquema de investigación 
lineal, secuencial y dividida en pasos o fases, más ordenada y segura 
para el investigador. Al contrario, la investigación se enmarca dentro 
de un proceso de inducción en un contexto y tiempo dado.

El interés por comprender e interpretar el significado de la Tecno-
logía para la gestión de los festivales de cine ambiental permite dirigir 
la mirada hacia la fenomenología. Los significados obtenidos en la 
investigación permitirán producir nuevos conocimientos y experiencias. 
La producción no es un producto sino una construcción a partir de las 
categorías emergentes.

Son los directores de festivales de cine ambiental de tres países lati-
noamericanos: México (Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente 
de México- Cinema Planeta), Venezuela (Festival Internacional de Cine 
y Video Verde de Venezuela- FESTIVERD) y Argentina (Patagonia Eco 
Film Fest), con diferentes ubicaciones espaciales (América del Norte, 
América del Sur) y origen en la línea del tiempo (2009, 2013, 2016) 
respectivamente, quienes participan en las entrevistas en profundidad

El presente artículo comparte algunos de los resultados de la inves-
tigación doctoral titulada Cinema Planeta, Festiverd y Patagonia Eco 
Film Fest: Festivales de cine ambiental y su gestión. Una aproximación 
desde sus directores, realizada por Peña (2021).

El presente artículo busca comprender desde las voces de los 
directores de Cinema Planeta, Festiverd y Patagonia Eco Film Fest, 
los significados atribuidos a la categoría emergente conocida como 
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Tecnología para la gestión de los festivales de cine ambiental, bajo 
la mirada de la fenomenología hermenéutica y aplicación de entre-
vistas en profundidad. El conjunto de subcategorías que integran esta 
arista de la gestión de los festivales de cine ambiental se encuentran: 
App, streaming, cine accesible, Blog/web, medios para la comunica-
ción, entre otras. La gestión de un festival de cine ambiental apuesta 
por el uso, desarrollo y transferencias de tecnologías con la finalidad de 
permitir el desempeño de las funciones (tareas, actividades y prácticas) 
de los directores del festival de cine ambiental y su equipo de trabajo. 
Es un proceso que involucra herramientas, dispositivos y/o formatos 
tecnológicos los cuales son supervisados directamente por los mismos 
directores y directoras.
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teCnoeduCoMunICaCIon: retos teCnológICos, 
pedagógICos y étICos de la IntelIgenCIa 
artIFICIal en los nuevos esCenarIos de 

enseñanza y aprendIzaJe

Jesús Flores

El modelo docente “impuesto” a raíz de la pandemia del Covid19, 
en la que las universidades del mundo se vieron involucrados en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia a través de Internet, las 
potencialidades que encierran las diversas tecnologías como la Inte-
ligencia Artificial (IA) utilizadas en este proceso, no paran de crecer. 
La IA es una tecnología en auge capaz de alterar todos los aspectos de 
nuestras interacciones sociales. En educación, ha comenzado a producir 
nuevas respuestas y soluciones para la enseñanza y aprendizaje que, 
en los dos últimos años, se han venido dando a través de plataformas 
virtuales (Elearning).

El artículo se basa en el análisis detallado de los sistemas de Inte-
ligencia Artificial (Craig, 2018; Flogie & Aberšek, 2021). Tiene por 
objetivos describir, estudiar y consensuar distintas herramientas de IA 
para uso eficaz de la comunidad académica que buscan incorporar los 
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sistemas de Inteligencia Artificial de uso práctico en el entorno de la 
docencia virtual. Junto a ello, se analizarán las implicaciones que supo-
nen los retos éticos, nuevas metodologías y propuestas pedagógicas que 
ya se vienen haciendo en algunos centros de referencia internacional.

Las herramientas tecnológicas de IA sometidas a estudio son, princi-
palmente: Azure de Microsoft, Watson de IBM, TensorFlow de Google 
e incluso, los Servicios web de Amazon. Existen otras plataformas de 
Inteligencia Artificial como servicio (AIaaS) como DataRobot, Petuum 
y H2O que muestran que el campo de la IA se está expandiendo cada 
vez más. Para los expertos (Selwyn, 2019), la IA utilizan principalmente 
plataformas Elerning (LMS) que fomentan la colaboración y participa-
ción de los docentes y estudiantes los cuales comparten experiencias, 
hipótesis, recursos o documentación de manera rápida y sencilla.

Este estudio anticipa la medida en que la IA afecta al sector educa-
tivo para permitir respuestas políticas informadas y apropiadas. El pro-
yecto se sustenta en algunos ejemplos de la introducción de la IA en la 
educación en distintos países del mundo como parte de las múltiples 
formas de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de UNESCO 
(2021), que se esfuerza por lograr equidad, calidad y educación para 
todos. En esta línea, la IA debe estar orientada a mejorar el aprendizaje 
de todos los estudiantes, capacitar a los docentes y reforzar los sistemas 
de gestión del aprendizaje, por lo que los beneficios en el uso de la IA 
en el modelo de Enseñanza y Aprendizaje virtual ayudan al docente a: 
1) Obtener mayor difusión de sus contenidos didácticos utilizados en 
clase; 2) Crear y compartir información actualizada sobre las materias 
objeto de estudio del estudiante; y 3) Acceder y compartir información 
entre docentes y estudiantes y entre estudiantes sobre temas de su interés.
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La metodología empleada se basa en una revisión bibliografica de 
fuentes (informes, artículos, estudios y libros) que, sobre el tema, han 
realizado organismos o centros de investigación y documentación cientí-
fica, con experiencia en el estudio de tecnologías disruptivas (emergentes) 
adaptadas a la docencia e investigación, fundamentalmente, de Inteligen-
cia Artificial. Se seleccionarán y analizarán las distintas herramientas de 
IA utilizadas en contextos educativos, cuyos usos están consolidados. 
Se estudiarán herramientas principalmente, de las empresas Big Tech 
(GAFAM) que vienen dando soporte a entornos virtuales académicos 
y de investigación. Las aplicaciones seleccionadas serán objeto de 
estudio y se elaborará una ficha matriz que permita unificar criterios 
para la baremación en el análisis del modelo algorítmico, posibles ses-
gos, niveles de interactividad, estructura, similitudes y diferencias. Se 
analizarán, por otro lado, los retos que se derivan de las implicaciones 
éticas y nuevos métodos pedagógicos.  Los resultados buscan favorecer 
a docentes y estudiantes en la compartición de información, producción 
y aporte de contenidos con el uso optimizado de la IA.
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Clubes de leItura no aMbIente onlIne: uM 
quanto de teorIa e uM tanto de prátICa

Vanessa Coutinho Martins
Victor Menezes

As atividades de clubes de leitura não são algo novo e, há muito, 
vem ocupando os mais variados espaços (Martins, 2022; Fuller et al., 
2013; Rehberg Sedo, 2011). Deixando de ser uma atividade exclusiva 
de bibliotecas, livrarias e ambientes escolares, esses encontros acharam 
na web um espaço para ampliação em distintas plataformas e, com a 
pandemia, ganharam força como uma forma de manter sociabilidades 
em rede com participantes de diversos cantos do país e até mesmo do 
mundo.

Dentre os clubes de leitura criados durante o período pandêmico, 
destacamos o “Hogwarts, Mil Histórias”, projeto desenvolvido pelos 
doutorando Victor Menezes (Gerontologia/Unicamp) e Vanessa Martins 
(PPGCOM/UFJF), que possui ligação com as pesquisas acadêmicas 
dos autores e, além disso, conta com apoio da Editora Rocco. O clube, 
que teve sua primeira temporada iniciada em abril de 2021, discutiu a 
literatura de Harry Potter e desenvolveu uma metodologia própria para 
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atender às especificidades do contexto de sua criação e da quantidade 
de leitores interessados. Ao todo, 731 pessoas tiveram interesse em par-
ticipar das atividades, sendo que 200 foram selecionadas para fazerem 
parte do projeto. Assim, este artigo tem como objetivo fornecer bases 
teóricas sobre esse tipo de atividade na ambiência online, bem como 
expor a metodologia criada para clubes com essas especificidades.

A proposta justifica-se na medida em que a discussão e a problema-
tização de atividades que geram sociabilidades no ambiente em rede 
contribuem para o entendimento de diferentes fenômenos comunica-
cionais, além de fornecer subsídios para a criação e desenvolvimento 
de atividades similares à exposta nessa produção científica, auxiliando 
na expansão de práticas interacionais com viés crítico no ecossistema 
digital.

A convergência midiática é algo latente no cenário apresentado e 
o leitor, situado no ambiente virtual, desliza por entre as plataformas 
em busca de informações e interações com outros sujeitos. O termo 
convergência, neste artigo, se ancora nos parâmetros pontuados por 
Figueiredo (2020, p. 89). Segundo a autora,

o que chamamos de convergência de mídia também diz respeito a 
alterações nos modos de ler, estimulando o comportamento migra-
tório da audiência midiática, instada a migrar de um suporte a outro, 
seguindo o fluxo de conteúdo por múltiplas plataformas em busca 
de experiências renovadas de entretenimento.

Os leitores participantes do “Hogwarts, Mil Histórias” deparam-se 
com um fluxo de conteúdos das mais distintas plataformas, indo do Ins-
tagram, com lives preparatórias para alguns encontros, ao Telegram e o 
Google Meet, para discussões sobre as narrativas. Ainda, para aqueles 
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que não tiveram a oportunidade de participar dos encontros, seja pelas 
discussões ao vivo ou pelo bate papo por mensagens de texto pelo 
Telegram, há a possibilidade de tomar conhecimento dos conteúdos 
pelo podcast hospedado no Spotify. Esses conteúdos caracterizam-se 
como uma forma expandida do clube, que desliza por entre os meios e 
exigem leituras hipermidiáticas dos participantes.

A leitura orientada hipermidiaticamente é uma atividade nômade de 
perambulação de um lado para o outro, juntando fragmentos que vão 
se unindo mediante uma lógica associativa e de mapas cognitivos 
personalizados e intransferíveis. É, pois, uma leitura topográfica que 
se torna literalmente escritura, pois, na hipermídia, a leitura é tudo 
e a mensagem só vai se escrevendo na medida em que os nexos são 
acionados pelo leitor-produtor (Santaella, 2004, p. 175).

Assim, esses leitores são caracterizados, como leitores ubíquos 
(Santaella, 2013). Tal característica refere-se à habilidade cognitiva de 
orientar-se entre nós e nexos multimidiáticos, controlando sua presença 
no espaço físico e digital em um fluxo acelerado de informações.
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google aMp dos sItes aos storIes: CoMo a 
plataForMa é a responsável pela Constante 

Mudança de posICIonaMento de estratégIa de 
Conteúdos dIgItaIs

Eduardo Campos Pellanda
Anna Claudia Bueno Fernandes

O artigo propõe um estudo de caso sobre o framework disponibilizado 
pela empresa de tecnologia Google. O produto AMP é estudado desde 
o início quando tinha a estratégia de acelerar sites Web em dispositivos 
móveis até o momento atual de formato Stories. Nos dois momentos 
observa-se o AMP como um agente de enfrentamento da Google frente 
à concorrência. Enquanto no primeiro momento, o intuito era comba-
ter a crescente expansão dos Apps, que fogem do controle do Google 
Search, neste segundo estágio a disputa é com a franca expansão de 
tempos dos usuários dedicados aos formatos Stories em redes sociais.

Como afirma Manovich (2013), os softwares têm substituído cada 
vez mais as ferramentas de criação e distribuição de artefatos culturais. 
Em um contexto no qual a evolução técnica é constante, a comunica-
ção se vê constantemente obrigada a adaptar a sua forma de criação de 
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conteúdos, seja pela necessidade de manter sua viabilidade financeira, seja 
por causada própria transformação das interfaces. Do papel das revistas 
e dos jornais para a tela dos computadores pessoais, hoje, é a adoção 
dos dispositivos móveis que está em voga. Para Scolari (2018), a análise 
das interfaces pode ser uma forma de se entender as transformações na 
sociedade contemporânea. Ao ser definida pela metáfora da interação, 
as interfaces são lugares nos quais se expressam processos perceptivos e 
interpretativos, onde é possível encontrar conflitos e cooperação, tensão 
e colaboração. Sendo assim, para que possamos entender os processos 
comunicacionais do século XXI, é imprescindível que olhemos para a 
transformação das interfaces das novas tecnologias disponíveis para a 
criação jornalística e publicitária.

A partir da análise da interface de conteúdos presente nessas duas 
redes sociais, esta pesquisa busca apresentar o que estudos apontam 
sobre o seu efeito em usuários, e o que pode tornar essas tecnologias 
mais atrativas. Para se explorar como a Google entende esse formato,-
foram analisadas as documentações disponíveis e diretrizes de criação 
de conteúdo disponibilizadas gratuitamente pela empresa para desen-
volvedores, designers, publicitários e jornalistas. Tendo em vista que a 
Google e as redes sociais têm cada vez mais influência na comunicação, 
a análise da interface incentivada pela Google para sites de notícias e 
institucionais pode indicar uma nova tendência para os conteúdos que 
são veiculados na internet, seja ela uma consequência do novo contexto 
dos usuários, ou uma imposição provocada pelas empresas que hoje 
dominam a distribuição de informação.
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CoMpostela FIlMada: CoMunICação, 
teCnologIa e terrItorIalIdades

Carolina Fernandes da Silva Mandaji

Este trabalho irá abordar o uso de mapas cartográficos de representa-
ções cinematográficas de uma cidade disponibilizado na internet como 
uma ferramenta de disseminação de uma territorialidade e preservação 
audiovisual. Partimos do entendimento de que os meios de comunica-
ção são capazes de estabelecer diferentes territorialidades a partir do 
modo como a informação é produzida e posta em circulação no tempo 
e no espaço, num determinado contexto social (Reis & Zanetti, 2017). 
Quer dizer que, as dinâmicas comunicacionais na contemporaneidade 
se constituem na convergência midiática e deslocamento de conteúdos 
e públicos, com uma consequente ressignificação desses produtos, 
como instrumento e por agentes de poder econômico e/ou institucional 
(Zanetti, 2017). Nesse sentido, em primeiro lugar entende-se como mapa 
um modo de imaginar e representar o espaço, isto é, são distorções 
reguladas de realidades sociais, que, organizadas a partir de territórios, 
segundo certos mecanismos criam ilusões credíveis de correspondência 
(Santos, 2002). Depois, seguimos numa compreensão dessas novas 



489

meistudies

dinâmicas da comunicação no atual contexto tecnológico enquanto 
ação política e de criação cultural, no qual a tecnologia é definida 
como técnica cientifica e como saber, desenvolvidos pela habilidade 
humana (Rüdiger, 2013), portanto, descentralizando e considerando 
que a tecnologia se dá entre a técnica e o seu uso pelo sujeito. Assim, 
para além do mapa e do entendimento de seus mecanismos (escala, 
projeção e simbolização); do desenvolvimento tecnológico pelos usos 
e circulação dos produtos comunicacionais, buscaremos tratar questões 
referentes as representações criadas e entendê-las, por fim, a partir do 
conceito de cidade (para dar conta do espaço e do contexto social) numa 
abordagem da cidade como território-rede através do qual o espaço se 
dará na descontinuidade, na fragmentação e na simultaneidade de ter-
ritórios – sem que haja uma distinção clara – e no qual os grupos irão 
usufruir também de uma multiplicidade de territórios, “seja no sentido 
da sua sobreposição num mesmo local, seja da sua conexão em rede 
por vários pontos do mundo” (Haesbaert, 2006). Assim, para dar conta 
dos aspectos discutidos e, metologicamente como um estudo de caso, 
observa-se o site Compostela filmada, um projeto desenvolvido pela 
Área da Cultura do Departamento de Urbanismo, Habitação, Cidade 
Histórica e Ação Cultural e Igualdade da prefeitura da cidade de Santiago 
de Compostela, na Galícia, Espanha. O projeto define seu objetivo 
como o de difundir a ligação da cidade com o mundo do cinema e da 
criação cinematográfica e se anuncia como uma visão panorâmica do 
cinema por meio de um passeio virtual pelas ruas da cidade e pelos 
cinemas históricos, que se realiza por meio de dois mapas: Compostela 
Filmada e Cinema(tográfo)s. Foram contabilizados mais de 90 filmes 
produzidos na cidade, são documentários, curta-metragens, séries, entre 
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outros, desde 1915 até os dias atuais. O site disponibiliza ainda material 
bibliográfico de pesquisa, biografias, linhas do tempo, inventário das 
produções audiovisuais rodadas na cidade e entrevistas.
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até que ponto os proFessores deveM 
ser perMeáveIs ou preCIsaM estabeleCer 

FronteIras dIante das teCnologIas?

Jaqueline Costa Castilho Moreira

No Brasil, as discussões teóricas sobre o conhecimento disciplinar 
e a interdisciplinaridade se iniciaram na transição 1960-70. Deste perí-
odo à contemporaneidade, sua articulação com as práticas pedagó-
gicas inclusivas continua complexa. Além da estrutura fragmentada 
do ensino; cada saber disciplinar e a combinação das habilidades e 
competências das pessoas por trás destes exigem entendimentos em 
vários âmbitos da dimensão “humana” (filosóficos, políticos, ideo-
lógicos e comunicacionais); que vão além da simples aproximação 
de conhecimentos. Assim, a interdisciplinaridade é mais do que um 
chamamento para que os sujeitos do meio educacional mobilizem as 
especificidades de seus conhecimentos. Ela expõe valores ao incitar 
o diálogo; instiga a articulação de ideias e o compartilhamento da 
diversidade de pensamentos, o exercício da argumentação, do trabalho 
em conjunto e da possibilidade de se ultrapassar teorias fragmentadas 
para situações reais de vida. Tendo como objetivo investigar conceitos, 
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recursos (pedagógicos e tecnológicos) e práticas permeáveis existentes 
nas fronteiras dos conhecimentos disciplinares, esse estudo é voltado 
à formação docente; considerando que as exigências tecnológicas do 
período pandêmico no ensino evidenciaram a incorporação da interdis-
ciplinaridade, mesmo que despercebida. Com abordagem qualitativa, 
o estudo parte de pressupostos teóricos advindos da literatura e de 
reflexões a respeito da equalização de formação docente anterior às 
exigências da era da informação e da comunicação. Na busca dessa 
premência foram desencadeados questionamentos sobre até que ponto 
os professores devem ser permeáveis ou precisam estabelecer fronteiras, 
quanto à: sua postura diante da volumosa quantidade de informações 
ou estímulos nas mídias; em relação à como transitar entre os papéis de 
professor postulante e professor mediador que favorece a transformação 
de informações ainda sem sentido (um conhecimento potencial), como 
resposta ao que se procura; referente às demandas discentes tais como, o 
compartilhamento em rede e a checagem de conhecimento possibilitado 
pela internet nas mãos dos alunos em aula; diante das legislações em 
vigor no Brasil que conectam as regulamentações da educação formal 
e o “fazer” docente aos direitos autorais, de privacidade, de proprie-
dade intelectual; enfim, inquirições e decisões a tomar no âmbito do 
ensino, com desdobramentos. E especificamente, no que diz respeito à 
sua expertise em lidar com a interdisciplinaridade, acrescenta-se a esse 
circuito a imposição de outros requisitos acadêmicos a esse professor, 
por exemplo quanto ao domínio de conceitos e conhecimentos diver-
sificados de outras áreas, e que anteriormente à facilitação de acesso a 
internet não estavam(estão) vinculados à sua formação, realizada em 
um campo específico de conhecimento. Se por um lado, essa situação 
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expõem a interdisciplinaridade na prática e como ainda ela continua 
complexa dentro de uma estrutura formal de ensino com contradições, 
territórios e fragmentações; por outro, esse novo direcionamento asse-
vera a necessidade de maior “comunhão” de todos os envolvidos com as 
práticas escolares, que acontecem nas disciplinas dentro das instituições 
educacionais. Esse pode ser um momento relevante por oportunizar 
compartilhamento e aprofundamento em conhecimentos específicos, 
oferecendo possibilidades tanto para os estudantes, como para os próprios 
professores propositores, de refletirem sobre essas ações conjuntas, de 
forma sistêmica e contextual. Embora ensinar na contemporaneidade 
seja algo desafiador, o contato com a variabilidade de práticas e dife-
rentes tarefas dentro de contextos interdisciplinares, tecnológicos e 
comunicacionais que as propiciem, possibilita que aqueles que estejam 
expostos a essas atividades aparentemente aleatórias (sejam alunos e/
ou professores), vivenciem variados estímulos. E mesmo que a curto 
prazo, a disponibilização dessa ações seja interpretada apenas como 
diversão, ou mesmo ainda, seja apontada como lentidão na efetivação 
do currículo formal, a posteriore quando o entendimento dos envolvidos 
passar pelo processo de assimilação ou mesmo amadurecer, conexões 
diferenciadas do conhecimento criativo poderão ocorrer.
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la InClusIón dIgItal desde la dIMensIón 
de CoMunICaCIón y su relaCIón Con la 

responsabIlIdad soCIal

Monica Diaz Escobar
Jorge Alberto Hidalgo Toledo

La Inclusión Digital (ID), en el marco de la globalización y frente 
a los paradigmas de la Sociedad de la Información (SIC) y la Sociedad 
del Conocimiento (SC). En la Era Digital, donde las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICS), han tenido una influencia de 
gran magnitud, alcance y profundidad en todas las fibras y niveles de 
la sociedad, causando efectos por un lado de re-configuración políticos; 
sociales; económicos; culturales, etc. Por el otro, configurando las nue-
vas narrativas, los nuevos medios, los nuevos usos y apropiaciones, así 
como las nuevas audiencias, conforme a los objetivos prestablecidos.

Ante las problemáticas sociales diversas que se entrelazan y limi-
tan el logro de la ID. Dentro del escenario actual, donde los mercados 
globales consideran, la producción y oferta de conocimientos, su dis-
tribución, demanda, recepción y consumo, es decir, frente al hecho de 
que el desarrollo de los países y la competencia en todas sus vertientes 
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entre las entidades productivas (de bienes y servicios), etc., se gesta 
en términos de conocimiento, ya no por materias primas, productos 
terminados o bienes de capital.

Panorama que demanda: analizar, a priori, qué problemas hay que 
considerar y qué acciones se deben ejecutar para poder lograr que los 
ecosistemas informativos, logren estar integrados por los elementos que 
sean necesarios a fin de que alcancen un estado de “sostenibilidad”, frente 
a las principales barreras entorno a la ID. Por lo que este estudio, tiene 
como objetivo principal: realizar una aproximación teórica del vínculo 
de la ID con la Responsabilidad Social, a través del cual se aprecie 
que ambas áreas desde un enfoque multidisciplinar son multitarea y se 
complementan entre sí, a favor de la misma.

Este estudio siendo de tipo descriptivo documental, para el cual, 
se utilizó el método inductivo, que se asocia con el aspecto cualitativo 
y la experiencia interpretativa sustentada en el análisis de las pruebas 
documentales de la bibliografía especializada seleccionada. Lo que 
implicó una revisión de literatura focalizada a la temática y vista en 
general desde los enfoques: post-positivista y humano. Con el objetivo de 
realizar un mapeo bibliográfico y lograr una categorización acorde a los 
diversos contenidos utilizados, se elaboró una clasificación de 5 grupos 
derivados de las palabras clave utilizadas para este trabajo: Sociedad de 
la Información; Sociedad del Conocimiento; Tics; Inclusión Digital, y 
Responsabilidad Social, principalmente como parte de la metodología 
aplicada y del proceso de muestreo-de tipo discriminativo.

Como parte de los resultados, se identificaron algunos datos, rela-
cionados al estado actual de ID en México, a través de lo reportado por 
el Índice de Inclusividad de Internet: “The Economist Unit” (2019), en 
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suma, a lo relacionado a lo que proyectaron la CEPAL y la OCDE en 
2018, sobre: Resolución de Problemas en Ambientes Digitales; a la par 
de  lo expuesto también por la CEPAL en 2020, sobre: las Estrategias 
Nacionales: Marco del Desarrollo Digital en los países Latinoamericanos; 
la Presencia del Desarrollo Social Inclusivo, haciendo énfasis en las 
áreas prioritarias abordadas en el caso, de nuestro país (CEPAL, 2020), 
entre otros y en contraste a otras cifras publicadas por otras entidades, 
lo cual nos permite vislumbrar, un paisaje complejo, compuesto de 
enormes retos a cumplir, para lograr, la ID (ENDUTIH, 2018) (INEGI, 
2020) (ELAC, 2022).

A su vez, se proyecta una aproximación teórica del origen de la 
ID, asociado a la Brecha Digital-Informacional, corriente analizada 
y estudiada, desde distintas dimensiones, que incluyen los criterios: 
“la persona” y los Derechos Humanos; y del vínculo de la ID y la RS, 
desde la dimensión de Comunicación, la cual nos permite identificar que 
ambas variables sostienen una íntima relación, desde distintos ángulos, 
con ello y en adición, desde la perspectiva de la Comunicación Digital 
Responsable (Hidalgo, 2019, 2020, 2021), propuesta fundamental de 
este estudio, como vía para:

Lograr la transición responsable de la SIC a una SC, es decir, el 
lograr transformar a la SIC en una sociedad del saber, lo que se ve 
estrechamente ligado a la transición de la humanidad hacia la sosteni-
bilidad que se encuentra en vías de desarrollo, más aún ante la nueva 
“realidad” que emergió del Nuevo Orden Mundial, potencializándose 
tras la Pandemia: Covid 19.
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plataForMas dIgItaIs, IntelIgênCIa 
artIFICIal e algorItMos: InFluenCIadora 

vIrtual lIl MIquela e suas CaraCterístICas 
CoMunICaCIonaIs

Laryssa da Costa Gabellini

Diante da aceleração das inovações tecnológicas, o estudo da eco-
logia da mídia agora se depara com uma importante transformação no 
campo das interfaces: as plataformas digitais, infraestruturas programá-
veis que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários, 
organizadas por meio de coleta sistemática, processamento algorítmico, 
monetização e circulação de dados (Poell et al., 2018). O fenômeno da 
plataformização, com suas novas possibilidades de interação e fluxos 
comunicacionais, condiciona efeitos múltiplos.

Observar os elementos pertencentes a esse espaço e entender a forma 
com a qual eles se relacionam, que tipo de interação se promove entre 
eles e sua forma de atuação como edificadores na cultura, nas ações 
humanas e não humanas e na construção de identidade e identificação 
dos seres que habitam esse ecossistema é fundamental. Essa necessidade 
se ancora nos processos de entendimento da dinâmica comunicacional 
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que é assumida dentro desse espaço, responsável também por evidenciar 
processos. Afinal, entendemos ecologia como “uma das linguagens mais 
expressivas que atualmente tem para indicar a inter-relação massiva 
e dinâmica de processos e objetos, seres e coisas, padrões e matéria” 
(Fuller 2005, p. 2 como citado em Taffel, 2019, p. 2). Dessa forma, pen-
sar sobre ecologia e seus ecossistemas digitais permite que coloquemos 
em análise o dinamismo e a complexidade dos elementos que dividem 
esses espaços e a relação entre eles com questões da materialidade e 
suas possíveis interferências culturais.

Dentro dos ambientes digitais existe um fenômeno que contribui 
ativamente para a tônica desse espaço de congruências: o fluxo. Pode-
-se defini-lo como  movimento, como o fluir das informações, dos 
conteúdos. Ele pode ser mais intenso, abundante ou mais difuso, lento. 
A intensidade é definida pela quantidade de conteúdos que circulam nos 
ambientes que ele se destaca. Ou seja, nas mídias, nas trocas diárias, e 
em especial nas plataformas digitais. Nessas situações, é possível ver, 
sempre a partir de uma dinâmica comunicacional, sujeitos, assuntos e 
informações que transbordam diante do exposto. Por percepção iremos 
definir o fluxo como os caminhos possíveis dentro de um ambiente 
infinito de trajetos.

Em um sentido ainda mais figurado, fluxo seria uma sucessão de 
acontecimentos. Conteúdo por Conteúdo. Perfil por Perfil. Stories por 
Stories. Link por link. Vídeo por vídeo. Plataforma por plataforma. 
E, com a contemporaneidade e a hibridação desse movimento, a sucessão 
não restringe a repetição desse acesso, afinal, estamos lidando com uma 
dinâmica comunicacional multifacetada e com inúmeras interferências 
humanas e não humanas sobre ela. No cenário do digital iremos nos 
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abster das demais variações da palavra e de seus sentidos para focar nos 
anseios e problemáticas das características desses ambientes imersivos 
que permitem a ocorrência de fluxos, e das bifurcações encontradas pelo 
mesmo, bifurcações essas provocadas por elementos como algoritmos, 
inteligência artificial e perfis representativos na construção dessa traje-
tória, como o perfil da influenciadora virtual, Lil Miquela.

Criada em 2016, por iniciativa de uma startup de Los Angeles, nos 
Estados Unidos, chamada Brud, especializada em inteligência artificial, 
robótica e outras aplicações de negócios de mídia, a personagem virtual se 
constituiu baseada em uma narrativa própria. Atualmente com 3 milhões 
de seguidores na plataforma Instagram, Miquela se destaca por ser criada 
artificialmente através de programas de realidade virtual, algoritmos e 
muita tecnologia. Sua rotina segue o cronograma de uma criadora de 
conteúdo com postagens diárias, associação de suas imagens à marcas, 
publicidade e muito engajamento nas plataformas digitais. Miquela, 
que já fez parcerias publicitárias com marcas de grande visibilidade e 
veteranas no campo da moda, como é o caso da Chanel, Prada e Dior, 
já fechou contrato com empresas como Diesel, Moncler e Samsung, 
além de atuar como modelo e influenciadora, Miquela também é can-
tora, com músicas de sua autoria no Spotify ela já se tornou recordista 
de streaming na plataforma de música.

Miquela é evidenciada nesse estudo por ser uma personagem criada 
a partir das mesmas tecnologias que a interpelam quando a mesma se 
coloca em ambientes digitais. Pensamos em Miquela como agente 
construtor de um espaço pertencente a plataformas multifatoriais que 
afeta seus usuários, ao mesmo tempo em que é afetada por códigos 
e algoritmos desse ambiente, modifica comportamentos, ao mesmo 
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tempo que introduz outros sendo construtora de fluxos e interpelada 
pelos mesmos.
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MeMórIas por uM FIo: a FotograFIa na 
MICrorregIão de Frutal-Mg, no sudeste do 
brasIl, a partIr da MídIa soCIal InstagraM

Santiago Naliato Garcia

O objetivo desse trabalho é prover a análise de uma mídia social 
voltada para a imagem e seus utilizadores. Trata-se do início de uma 
constituição acervológica de trabalhos fotográficos com foco na micror-
região de Frutal-MG. O que difere essa proposta de outros trabalhos 
anteriormente realizados pelo presente autor é o campo a ser pesqui-
sado e o corpus evidente: se antes a noção geográfica era averiguada 
nas ruas, por meio de entrevistas interpessoais, agora propomos uma 
busca pelo fio: para a realização desse acervo, propõe-se uma pesquisa 
on-line na mídia social Instagram (que é voltada para a imagem) para 
mensuração dos profissionais em atividade nas cidades limítrofes de 
Frutal-MG qualificando, assim, os profissionais e suas fotografias para 
preservação. Como objetivo geral, esperamos iniciar um catálogo com 
os nomes ativos e com imagens coletadas a partir dessa mensuração. 
Nesse ínterim, estabeleceremos relações sobre a memória e o esqueci-
mento a partir do trabalho de Garcia (2021) e de bibliografias específicas 
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para proporcionar um debate sobre a relevância desse trabalho e da 
manutenção desses índices por ações específicas como esta – muitas 
vezes acadêmicas, como extensão – seja da memória imagética que 
retrata a passagem do tempo na região, seja dos próprios profissionais e 
depoimentos que demarcam um tempo atual mediado pelas tecnologias 
e hábitos contemporâneos.

Nossa metodologia vai da pesquisa na Internet até a bibliográfica 
para entendermos a necessidade da preservação imagética pela mídia 
social. Entendemos – especialmente ao decorrer dos estudos iniciais 
em Garcia (2021) – que a perda da memória é inevitável. A pergunta 
problema que instigou nossa produção é: quantos são e quem são 
os fotógrafos do recorte geográfico que são ativos nas postagens de 
fotografias no Instagram? Para dar conta da pesquisa aparentemente 
abrangente traçamos um caminho metodológico que vai da pesquisa 
inicial bibliográfica e de cavação digital (Instagram), generalista a fim 
de mensurar os profissionais e acervos locais para, a partir dessa noção 
inicial fazer um aprofundamento de 10 casos específicos que podem 
ser análogos a outros tantos casos. Esse movimento será teoricamente 
auxiliado pela revisão bibliográfica acerca da memória, do esquecimento 
e da escrita historiográfica, temas que nos direcionam para: como fazer? 
Sobre o quê? Para quem? Assim, De Certeau (1998) e (2011), com suas 
obras A Invenção do Cotidiano e A Escrita da História; Le Goff (2006) 
com História e Memória; Ricoeur (2007) em A Memória, a História e o 
Esquecimento foram autores basilares que consultamos para a estrutura 
teórica desse trabalho.

A fenomenologia da memória aqui proposta estrutura-se em torno de 
duas perguntas: de que há lembrança? De quem é a memória? Essas 
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duas perguntas são formuladas dentro do espírito da fenomenologia 
husserliana. Privilegiou-se, nessa herança, a indagação colocada 
sob o adágio bem conhecido segundo o qual toda consciência é 
consciência de alguma coisa. Essa abordagem objetiva levanta um 
problema específico no plano da memória. (Ricoeur, 2014, p. 23)

Tal argumento explicita duas perguntas que, ordenadas, possuem 
desdobramentos metodológicos: ao se perguntar primeiro quais as 
lembranças se têm e, somente depois, a quem pertencem tais questiona-
mentos, deixa-se explícita a noção de que o possuidor da memória será 
identificado após a noção inicial daquilo a que se tem o que lembrar. 
O caminho aqui proposto é identificar o caminho que vai do o quê? ao 
quem? passando pelo como, esse último inicialmente decidido pelo 
meio digital, de uma mídia social.

Por fim, traremos o resultado de uma seleção, o nível de análise e 
os elementos pertinentes para isso, a delimitação dos conjuntos e sub-
conjuntos que articulam o material estudado (regiões, períodos – que 
abrangem nossa análise e conjunto fotográfico).

A proposta inicial baseia-se na sustentação do trabalho investigativo 
de acordo com Braga (2008), que busca três proposições abstratas gerais 
para propor sustentação ao trabalho de investigação ao sistematizar leis 
e regularidade em áreas de estudo vizinhas ao da comunicação, nesse 
caso com a historiografia. Ainda com Yin (2001), é necessário adotar 
procedimentos sistemáticos para a pesquisa, o que torna o estudo de 
caso uma pesquisa notadamente complicada.

Dessa forma, portanto, relataremos no trabalho completo nosso pro-
cesso de localização do acervo local e da constituição do nosso corpus 
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para aprofundar em discussão e em qualidade da composição do nosso 
acervo a partir das discussões que a pesquisa bibliográfica traz.
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InFluenCIadores dIgItaIs no InstagraM: 
o desaFIo de proFIssIonalIzação na 

InstabIlIdade da plataForMa

Thaiana Alves de Almeida

Vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Está presente 
na rede deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade nos 
mais variados setores da sociedade. A comunicação vem nessa esteira 
fenomenológica, subvertendo a antiga ordem de comunicação de massa, 
que de forma unilateral, dominava a produção e a distribuição do conte-
údo. Com a popularização da internet, qualquer pessoa passa produzir 
o seu conteúdo, divulgar e ampliar os seus próprios debates dentro de 
uma cultura participativa (Jenkins, 2008). Neste cenário, que emerge a 
figura do influenciador digital.

O que faz uma pessoa se tornar influente digitalmente é a consistência 
da produção do seu conteúdo e a validação não somente dos seus pares, 
mas também e principalmente do mercado, uma vez que eles utilizam as 
mesmas ferramentas que qualquer usuário da rede tem acesso (Karhawi, 
2017). O termo Influenciador digital passou a ser utilizado em 2015, 
para nomear pessoas que produzem conteúdos, profissionalmente, nas 
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mais variadas plataformas digitais. Durante alguns anos, essas pessoas 
foram chamadas pelos nomes das plataformas que utilizavam, como 
blogueiros, twitteiros, vlogueiros, yotubers, porém com o crescimento 
e surgimento de novas redes, o terno Influenciador Digital passou a ser 
mais usual, visto que esse profissional se tornou cada vez mais multi-
plataforma (Karhawi, 2017).

Independente da nomenclatura dada ao longo dos anos, esses 
agentes estão se profissionalizando e se consolidado um mercado em 
ascensão, uma pesquisa recente da Nielsen1, considerando perfis com 
até 500 mil seguidores, reportou que temos hoje no Brasil, mais de 
500 mil influenciadores digitais, isso representa um número maior que 
dentistas (374 mil), engenheiros civis (455 mil) e arquitetos (212 mil), 
igualando com o número de médicos (502 mil). Quando a amostra da 
pesquisa se expande, analisando perfis com mais de 1.000 seguidores, 
o número de profissionais sobe para 13 milhões, o que representa 6% 
da população brasileira.

Os produtores de conteúdo, atrelados às plataformas digitais retiraram 
quantidades significativas de receitas, alterando estratégias de produção, 
distribuição, engajamento do público e monetização em todo o mundo. 
“Os influenciadores emitem opiniões, endossam, criticam ou recomen-
dam conteúdos, marcas, produtos e serviços” (Terra, 2017) e isso tem 
chamado cada vez mais atenção das marcas, que consequentemente 
inclui os influenciadores, em seu planejamento estratégico (Dreyer, 
2017), podendo atuar desde vínculos menores como uma campanha 
exclusivamente digital ou uma participação em evento (Karhawi, 2016), 

1. Empresa que se coloca como líder mundial em medição, dados e análises de 
audiência.
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até vínculos sólidos como o desenvolvimento de produtos (Saad & 
Raposo, 2017).

Esses profissionais fazem parte das estratégias de comunicação e 
marketing das marcas brasileiras. Em 2021, 94% de uma amostra de 
marcas nacionais alegaram ter trabalhado com influenciadores digitais 
(Youpix, 2021) – como parte de um investimento que corresponde a 
quase 35% do orçamento de mídia das empresas.

Embora o crescente papel das plataformas tenha se tornado clara-
mente uma tendência global nos últimos anos, os contextos nacionais 
mostram ao mesmo tempo diferentes maneiras de como os criadores de 
conteúdo se reconciliam com o crescente poder da plataforma e passam 
a desenvolver práticas de inovação nesse contexto. O Instagram é a 
plataforma que abriga inúmeros influenciadores, sobretudo, pela sua 
capacidade de distribuir conteúdos em parceria com as marcas. Se o 
engajamento nessa rede pode gerar uma significativa receita ao produ-
tor do conteúdo, simultaneamente, o profissional precisa submeter-se 
às atualizações, mudanças de política e entrega da plataforma. Esse 
artigo visa analisar a emergências dos influenciadores digitais como 
um profissional de comunicação, sua profissionalização e as estratégias 
adotadas por eles para performar dentro da plataforma.
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uso das MídIas dIgItaIs pelas parlaMentares 
brasIleIras: uM breve estado da arte

Julia Corrêa Borges Santos
Maria Teresa Miceli Kerbauy

A política e a comunicação sempre andaram lado a lado. Com o 
advento das novas tecnologias de informação e comunicação, as relações 
dos representantes com os eleitores vêm se alterando. A internet talvez 
seja a principal culpada por essa mudança nas relações interpessoais. 
Diferente dos meios considerados tradicionais, como rádio, televisão 
e jornal, a internet dispensa o uso de intermediários e estabelece uma 
comunicação direta e multilateral (Andrelo & Bighetti, 2015). A socie-
dade alterou vários de seus processos desde a popularização das mídias 
digitais, e na comunicação política não poderia ser diferente. O Brasil 
tem a democracia representativa como sistema, onde a população 
elege seus representantes. Dessa forma, o cidadão comum participa 
indiretamente das tomadas de poder, confiando aos seus candidatos às 
decisões mais importantes. Neste sentido, o campo da comunicação 
política concentrou seus esforços para compreender a lógica das mídias 
digitais. As eleições presidenciais de 2008 nos Estados Unidos podem 
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ser consideradas um marco, pois se atribui parte da estratégia de cam-
panha de Barack Obama ao uso de seu perfil no Twitter. Já na corrida 
eleitoral de 2016, o candidato Donald Trump teve seu nome atrelado ao 
escândalo que revelou o indevido uso de dados de milhões de usuários 
do Facebook para impulsionar a campanha do republicano. No Brasil, 
as eleições de 2018 foram marcadas pelo intenso uso do WhatsApp, a 
vitória de Jair Bolsonaro foi relacionada ao envio em massa de fakenews. 
Estes são exemplos de grande visibilidade de como as novas mídias 
digitais alteraram de forma significativa o funcionamento da política – 
desde a campanha até a consolidação dos mandatos. Neste sentido, são 
muitas as pesquisas que se dedicam a compreender e analisar a relação 
das mídias digitais com a política, do modo mais genérico ao mais 
específico. Para esta pesquisa foi estabelecido um recorte de gênero, 
portanto foram observados trabalhos que tratam sobre o uso das redes 
sociais pelas parlamentares brasileiras. Barros (2015) realizou uma pes-
quisa cujo objetivo era examinar como os websites das parlamentares 
da Bancada Feminina do Congresso Nacional - 45 deputadas federais e 
10 senadoras em exercício na 54ª Legislatura (2010 – 2014) – são utili-
zados para conferir visibilidade à agenda da representação feminina na 
política nacional. O estudo avaliou diferentes aspectos dos sites, como 
periodicidade, atualização e uso de recursos multimídia e de interação 
com o público. Um dos resultados que mais chamou a atenção foi o 
fato de que poucos websites usavam ferramentas voltadas para o debate 
e a interação. Barros (2015) concluiu que a dimensão informativa é a 
mais valorizada e, ao mesmo tempo, pontua que a internet, apesar de ser 
considerada uma “nova mídia” com potenciais de interação e democra-
cia dialógica, ainda é utilizada no âmbito parlamentar segundo a lógica 
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unidirecional das mídias convencionais. Outra pesquisa semelhante foi 
realizada por Patrícia Contreiras (2012), cujo objetivo foi investigar o 
uso do Facebook pelas deputadas portuguesas. A autora corrobora com 
Barros (2015) e destaca que “o uso das redes sociais é decalcado dos 
meios tradicionais de comunicação que assentam numa difusão unila-
teral” e complementa que este aspecto retira assim “parte da eficiência, 
nomeadamente na sua capacidade para alavancar a visibilidade das 
deputadas e reforçar a interação com os cidadãos”. A pesquisa se justifica 
pela importância de compreender, tanto para o campo comunicacional 
quanto para o campo das ciências políticas, como é realizado o uso das 
mídias digitais pelas parlamentares brasileiras.
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pantallas: vIvIr, ConsuMIr y espeCtaCularIzar 
la experIenCIa

Sebastian Ramiro Castro Rojas

El presente texto se propone trabajar sobre un capítulo de la serie 
inglesa Black Mirror. El capítulo “Oso blanco” (White Bear) (Channel, 
2013). de la segunda temporada escrito por el creador de la serie, Charlie 
Brooker y dirigido por Carl Tibbetts. Este episodio fue emitido el 18 de 
febrero de 2013 por Channel 4 -canal de televisión del Reino Unido.

Esta producción audiovisual nos sumerge en la sociedad del espec-
táculo, sociedad de las pantallas donde todo debe ser transmitido en 
vivo y debe ser consumido como forma de entretenimiento constante. 
Actualmente vivímos en una sociedad del consumo espectacularizado 
donde las pantallas lumínicas cautivan el tiempo de los individuos, y, 
“Oso Blanco” nos permite una entrada posible para pensar sobre estos 
acontecimientos, el consumo continuo de interfaces, el entretenimiento, 
el castigo y las experiencias vividas por las transmisiones de las pantallas 
y las aplicaciones web. “Lo decisivo en el sombrío mañana de “Oso 
Blanco” no es castigar como acto de justicia, sino como excusa para el 
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espectáculo del castigo cruel. La punición como show y repetición.” 
(Ireardo, 2018, p. 62)

Creemos que la categoría de “compatibilidad” tecnológica nos per-
miten pensar sobre como los individuos se relacionan, se compatibilizan 
y usan las tecnologías históricas. Como los desarrollos y las innovacio-
nes tecnológicas –dispositivos móviles, pantallas y apps- promueven 
y estimulan modos de ser epocales. Se identifica el uso constante y la 
compatibilización de los cuerpos, la mirada con los dispositivos tecno-
lógico construyen nuevas subjetividades. Entendemos que en la actual 
sociedad “Los modos de ser constituyen mercaderías muy especiales 
… alimentando una espiral de consumo en aceleración constante” 
(Sibilia, 2005, p. 33)

La elección del capítulo “Oso Blanco” se justifica por la manera que 
se presenta el uso de las pantallas, como los espectadores mediante la 
observación y el registro se compatibilizan con los dispositivos. La cas-
tigada, Victoria, fue espectadora de un homicidio; testigo cómplice 
de una aberración que filmo con su celular. Es culpable. Merece un 
castigo” (Ireardo, 2018, p. 62). Además, en la producción audiovisual 
aparecen los espectadores y sus modos de ser con las tecnologías, que 
posibilitan pensar las formas actuales de ser y estar de los individuos en 
los espacios físicos. A su vez, el trabajo se detiene a reflexionar acerca 
de cómo los sujetos construyen o performan sus identidades virtuales 
como personajes espectaculares en las redes sociales de internet donde 
los modos de ser y estar en el mundo, se evidencian por el uso perma-
nente de tecnologías digitales. En los consumos actuales de los sujetos 
se presentan las maneras de vincularse, socializarse que mediante estas 
prácticas se generan se da una forma particular de experimentar las 
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pantallas donde la espectacularización de sí mismo en las redes infor-
máticas es el fin de muchos (Sibilia, 2021).
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o ser CoMo MídIa e as obsolesCênCIas 
do HoMeM no Mal-estar teCnológICo: 

guntHer anders, lev ManovICH, Freud, 
HeIdegger e os proCessos dIgItaIs

Osvando de Morais

O SER como mídia corresponde às indagações mais importantes 
do século XXI quando avaliam os processos digitais. Entender a mídia 
na atualidade é entender o momento . O termo mídia nas ideias de 
Gunther Anders soa como um estrondo, com um poder transformador e 
ao mesmo tempo destrutivo imenso. Algo como uma “bomba atômica”. 
Este caráter destruidor/transformador serve para avaliar a tecnologia 
no nosso contexto, no nosso mundo atual. Não é só a tecnologia como 
ferramenta ou extensão do ser humano como disse o velho McLuhan. 
A construção do conceito de mídia também provoca um mal-estar, pois 
nos obriga a entender e a pensar sobre o estar vivendo um novo mal-estar, 
diferente daquele que Freud pressentiu no século XIX.

Após as explosões da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, 
“a morte foi a linha limítrofe do comparativo: não se pode estar mais 
morto do que morto e não se pode tornar alguém mais morto do que 
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morto” afirma categoricamente Anders. Neste trauma tecnológico , o 
SER se constrói e se transforma a todo instante. Ele capta tudo como 
fosse uma esponja. Seu corpo é mídia, tendo como centro catalizador 
o SER, incerto e mutante, começa e termina no SER, certo somente ao 
nascer e morrer. Este ser humano/maquinal utiliza de instrumentos de 
domínio sobre o Outro que pode ser ele mesmo e os exemplos desta 
dominação estão nas palavras e nas ações que se sobrepõem, se con-
fundem e interferem no todo como a própria mídia. São estas e tantas 
outras ações que tornam nossa extinção possível. É a concentração de 
poder em vez de sua distribuição igualitária, sem equilíbrio.

Portanto, a tecnologia e seu poder totalitário rege a vida e o futuro 
da humanidade. Neste sentido, as novas mídias como tecnologia, no 
entender de Lev Manovich, carecem de várias definições. Este autor 
obcecado pelas tecnologias computacionais, utiliza-se da hermenêutica 
para destrinchar as diversas variações possíveis deste mesmo conceito 
de Mídia. Nestas variações, as relações do homem com as maquinas 
computadorizadas se constituem no “o estudo dos vários fenômenos 
sociais associados à internet e outras novas formas de comunicação em 
rede. Estes exemplos que abrangem estudos que incluem as comunidades 
on-line, os jogos com múltiplos jogadores on-line, questões da identidade 
on-line, a sociologia e a etnografia do uso do e-mail, o uso dos telefones 
celulares em várias comunidades, as questões de gênero e etnia no uso 
da internet. A conceituação midiática, enfaticamente, deve-se dar nos 
fenômenos sociais finais e não nos “novos objetos culturais capacitados 
pelas tecnologias de comunicação em rede”.

Nesta análise do conceito de mídia, nosso propósito neste trabalho é 
o de selecionar algumas das ideias e analisá-las como objetos culturais 
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e produtos do SER que também podem ser consideradas mídias indis-
sociáveis de seu criador. No entanto, é preciso redefinir e determinar 
se estes objetos culturais podem ser redimensionados nos processos de 
apropriação e nominados como novas mídias digitais. Neste sentido, as 
obras culturais carecem de uma descrição melhor para se possa real-
mente definir o que são esses objetos culturais. Se estes mesmos objetos 
são Mídia, mas sem generalizar , pois Mídia não é tudo e aquilo que é 
tudo, acaba não sendo nada. Por outro lado, o conceito mais clássico 
de Mídia como transporte nos leva a fazer um uso quase aberto deste 
conceito que pode ser aplicado a quase tudo: da cultura à arte, dos jogos 
narrativos aos fluxos e compartilhamentos, abrangendo praticamente 
toda atividade como o resultado das intervenções humanas. Assim , pode 
se dizer que as “novas mídias” são processos que usam as tecnologias 
computacionais e digitais para distribuição e exposição nas novas mídias 
como metamídia. Por exemplo, na internet, nos sites, na multimídia , 
nos jogos de computadores, na realidade virtual, nos efeitos especiais 
geradores por aplicativos computadorizados. Com exceção aos produtos 
culturais que usam a computação para a produção e armazenamento, 
mas não para a distribuição final. Portanto, não são considerados “novas 
mídias” programas de televisão, filmes, revistas e livros.
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realIdade vIrtual e auMentada no Contexto 
eduCaCIonal

Carla Gonçalves Távora
Eduardo Martins Morgado

A Realidade Virtual e a Realidade Aumenta complementam uma a 
outra, a Realidade Virtual projeta um mundo que não existe, enquanto 
a Realidade Aumenta possibilita a implementação de objetos virtuais 
no mundo real. Segundo Ribeiro e Zorzal (2011) a Realidade Virtual 
e a Realidade Aumenta técnicas de interface computacional de espaço 
tridimensional (3D), onde o usuário explora esse espaço através da 
visão, audição e tato, há a possibilidade de explorar o olfato e o pala-
dar, além das percepções corpóreas. Suas aplicações são amplas para 
a sociedade, desde indústria, entretenimento, comercio, saúde, etc., 
assim, permitindo uma aplicação na área da educação, possibilitando 
inovar as práticas pedagógicas ultrapassadas. O objetivo é apresentar 
a abordagem da Realidade Aumenta no aprimoramento da educação. 
A justificativa para esse estudo é apresentar estratégias metodológicas 
inovadoras para a área acadêmica e sociedade, demonstrando como a 
tecnologia potencializa mudanças para a educação, um setor de extrema 
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relevância para a formação, desenvolvimento e construção do conhe-
cimento. A metodologia de desenvolvimento é caracterizado por uma 
pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos nos últimos vinte e 
dois anos de publicação (2000-2022), essa busca por dados bibliográficos 
ocorreram pelos bancos de dados do Google Acadêmico e Repositório 
UNESP. A análise dos dados foi realizada pela abordagem qualitativa, a 
qual denomina-se pela coleta, organização e construção de uma narrativa 
explicativa e descritiva. Os resultados e discussões apresentam a abor-
dagem de jogos com a Realidade Aumenta, como o quebra-cabeça 3D, 
junção de letras para formar uma palavra e o cubo mágico, contribuindo 
com a capacidade de percepção e raciocínio espacial, além da ampliação 
da audição (Zorzal et al., 2006). Outros jogos são com a aprendizagem do 
meio ambiente, onde a Realidade Aumenta apresenta o equilíbrio entre 
diferentes ecossistemas; parque zoológico para a visualização de cenas 
com animais; os bons hábitos de conservação dos peixes em Taiwan 
(López Garcia et al., 2017). A Realidade Aumenta também é aplicada 
na área da física e matemática, com a possibilidade de relacionamento 
entre as matérias de física e matemática, o uso de recursos multimídia 
auxilia o aluno com a compreensão do objeto estudado para a realização 
do exercício (Forte & Kirner, 2005). A Realidade Aumenta pode ser 
encontrada em aplicativos para smartphones, totalizando 250 aplicativos 
encontrados com essa ferramenta para a área de Química, permitindo 
o aprendizado através de perguntas sobre o conteúdo interativo e uma 
experiência imersiva e dinâmica no estudo da Química com uma visão 
tridimensional (Leite, 2020). A aplicação dessa ferramenta na educação, 
permite a visualização das ilustrações de um livro, quando colocado 
em frente a uma webcam é apresentado suas animações e sons em 3D 
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sobre a imagem do livro, o usuário pode manipular o livro, diante disso, 
a Apostila Virtual de demonstração com a Realidade Aumenta apresenta 
as disciplinas de Física para apresentar a área campos magnéticos e 
eletromagnetismo, Biologia para demonstrar o DNA e Anatomia para 
a visualização das partes do cérebro (Luz et al., 2008). Portanto, a 
Realidade Aumentada no âmbito da educação apresenta contribuições 
significativas para o desenvolvimento cognitivo, promove a inclusão 
digital e gera um maior engajamento aos alunos.

Referências

Forte, C. E.. & Kirner, C. (2009). Usando Realidade Aumentada no 
Desenvolvimento de Ferramenta para Aprendizagem de Física e 
Matemática. https://sites.unisanta.br/wrva/st/62200.pdf

Leite, Bruno Silva. Aplicativos de realidade virtual e realidade aumentada 
para o ensino de Química. Revista de Estudos e Pesquisas sobre 
Ensino Tecnológico, v. 6, e097220, 2020.

López Garcia, C., & Catalina Ortega, C. A., & Zednik, H. (2017). 
Realidades Virtual e Aumentada: estratégias de Metodologias Ativas 
nas aulas sobre Meio Ambiente. Informática na Educação: teoria 
& prática, 20(1), 46-59.

Luz, R., Ribeiro, M. W. S., Cardoso, A., Lamounier Jr, E., Rocha, H., 
& Silva, W. (2008). Análise de aplicações de realidade aumentada 
na educação profissional: Um estudo de caso no senai DR/GO 
[Trabalho apresentado]. 5o Workshop de Realidade Virtual e 
Aumentada, Bauru, SP, Brasil.

https://sites.unisanta.br/wrva/st/62200.pdf


523

meistudies

Ribeiro, M. W. S., & Zorzal, E. R. (2011). Realidade Virtual e Aumentada: 
Aplicações e Tendências. Editora SBC.

Zorzal, E. R., Cardoso, A., Kirner, C., & Lamounier Junior, E. (2006). 
Realidade Aumentada Aplicada em Jogos Educacionais.



524

meistudies

open desIgn e a vIrtualIzação no 
CaMpo dos gaMes

Guilherme Cardoso Contini
Gabrielly Del Carlo Richene

Dorival Campos Rossi
Roberta Spolon 

Nas concepções sobre o que é o virtual, Gilles Deleuze analisou a 
aproximação do tema com o que é real e com o que faz parte de uma 
grande multiplicidade. Trazendo o conceito da Filosofia, foi possível 
fazer uma conexão direta com o tema desse artigo. Deleuze (1996) 
sintetizou que essa relação do real com o virtual constitui um circuito 
em que um remete ao outro constantemente e onde “o plano de ima-
nência contém a um só tempo a atualização como relação do virtual 
com outros termos, e mesmo o atual como termo com o qual o virtual 
se intercambia” (Deleuze, 1996). Um depende do outro à medida que 
um também influencia o outro. Quando se isola o virtual em suas pro-
posições pode-se aproximá-lo das virtualizações no âmbito dos games.

Discussões

Para trabalhar o contexto dos games nessas perspectivas de vir-
tualizações, é necessário aproximar de áreas de estudo com projeção 
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transdisciplinar, como é o caso do campo do Open Design, escolhido 
como suporte à temática citada no resumo.

O Open Design está diretamente ligado à ideia do ‘Open to all’, 
expressão utilizada exclusivamente para caracterizar a ‘abertura’ de 
qualquer área para se conectar a qualquer outra, e ao conceito de open 
Source, expressão que significa “código aberto”. Dessa forma, o conceito 
deste campo analisado pode ser facilmente adaptado às demais áreas 
criativas para representar a promoção do desenvolvimento de projetos 
colaborativos, facilitados pelas tecnologias da comunicação e pela 
internet. Na análise da Arquiteta e pesquisadora maker Heloísa Neves, 
o termo surge na contemporaneidade quando se aproximam os conceitos 
de “Design” e “Open Source” e representa uma tentativa de “fazer do 
processo de Design um processo mais colaborativo, inteligente e aberto, 
de forma que o conhecimento seja disseminado de forma igualitária 
(inclusive chegando até o usuário), com a finalidade de se construir um 
processo mais complexo” (Neves & Rossi, 2011).

Retomando o universo dos games (ou, no português, jogos) vir-
tuais, deve-se analisar os primórdios dos jogos, onde encontra-se a 
ludicidade como uma base para o desenvolvimento do próprio termo. 
De um lado, falava-se do “homem que fabrica” – o “homem que faz”, 
o Homo Faber e, portanto, o Maker citado anteriormente – por outro, 
iniciava-se as abordagens sobre o “homem lúdico” (Homo Ludens) 
que tem tanta importância quanto a fabricação de objetos e o simples 
raciocínio (Huizinga, 2000).

Conectando o que Huizinga conceituou com a análise do que é atual, 
pontuada por Deleuze, observa-se uma abordagem possível no contexto 
das virtualizações contemporâneas ao conectar o objeto analisado com 
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as proposições de Pierre Lévy (1996), que analisou o virtual como o 
movimento que afeta a informação, a comunicação, a economia e a 
sensibilidade dos corpos.

Dito isso, o artigo pretende navegar entre esses campos teóricos 
para exemplificar a virtualização no campo dos games nos últimos anos, 
dando destaque para o desenvolvimento de jogos virtuais em diferentes 
contextos e temáticas, considerando os princípios fundamentais do 
universo lúdico.
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terCeIrIzação da notíCIa nas redes soCIaIs 
dIgItaIs: análIse do perFIl “plantão JF”

Gustavo Teixeira de Faria Pereira

O objetivo do presente trabalho é o de analisar a circulação de 
materiais noticiosos, observando-se os avanços tecnológicos, sobretudo 
a internet e as redes sociais, que transformaram os modos de se fazer 
jornalismo devido à instantaneidade deste novo espaço que torna tudo 
on-line, 24 horas por dia. As mudanças refletiram nos processos jornalís-
ticos de seleção das pautas, na escolha das fontes e, principalmente, na 
circulação de informações que é divulgada nos meios de comunicação 
de massa e no espaço digital.

Em pesquisa anterior realizada com 27 jornalistas de todas as cinco 
regiões do Brasil, ao serem questionados sobre o “principal papel da 
Internet para o Jornalismo?”, 63% responderam ser expansão/difusão 
de conteúdos e 37% afirmaram ser interação/engajamento.

Além disso, questionamos os jornalistas sobre o papel da internet 
para o veículo de comunicação em que o profissional atuava, o que gerou 
uma diferenciação nas respostas, sendo 37% delas expansão/difusão 
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de conteúdos, 29,6% interação/engajamento, 29,6% pauta/apuração e 
3,8% responderam concorrência.

Ao buscar compreender a difusão de informações no jornalismo 
através da internet e das redes sociais, Recuero (2009) aponta para 
três principais relações possíveis que auxiliam na compreensão dessas 
mudanças causadas no jornalismo pelo ambiente digital: “a) como fon-
tes produtoras de informação; b) como filtros de informações; c) como 
espaços de reverberação dessas informações” (Recuero, 2009, p. 43).

Trabalharemos ainda com a perspectiva de Gatewatching (Bruns, 
2005) que propõe uma atualização do conceito de Gatekeeper, com 
os jornalistas não mais sendo os guardiões do portão, selecionando o 
que julgam mais importante, já que na internet e nas redes sociais o 
público/usuários passam a ter um papel mais ativo de curtir, comen-
tar e compartilhar conteúdos, exercendo uma espécie de “curadoria”, 
que influencia tanto os processos de seleção dos veículos jornalísticos 
como também amplia a cobertura de informações em novos canais 
de comunicação que são alimentados por esses novos atores sociais. 
“[...] as redes sociais vão atuar com um duplo papel informativo: como 
fontes, como filtros ou como espaço de reverberação das informações” 
(Recuero, 2009, p. 48).

Com as mudanças no jornalismo e com a popularização da internet, 
observa-se novos movimentos na internet que passam pela atuação dos 
algoritmos (Pierro, 2018) e que resultam na criação de novos sistemas 
de mediação e de redes de conteúdos.

A partir deste cenário, buscaremos no presente trabalho mapear e 
investigar os conteúdos divulgados pelo perfil no Twitter do “Plantão 
JF”, um portal de notícias local que ganhou projeção por reproduzir 
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materiais veiculados por meios de comunicação de massa. A proposta 
envolve compreender a origem e os formatos das informações publicadas 
pelo perfil e seu papel informativo no que concerne à sua definição na 
biografia “Notícias de Juiz de Fora e região”.

Como metodologia utilizaremos a Análise de Conteúdo (Bardin, 
1977), que se justifica pela análise dos conteúdos publicados pelo 
perfil “Plantão JF”, bem como por sua aplicação que consiste na etapa 
de pré-análise, realizada a partir da pesquisa bibliográfica e da escolha 
do objeto e do período a ser investigado; exploração do material, etapa 
em que os conteúdos serão codificados e categorizados; e tratamento 
dos dados obtidos e interpretação dos resultados.

O período analisado será o mês de julho de 2022 (de 01 – 30 de 
junho), de modo a obtermos uma materialidade capaz de identificar o 
tipo de conteúdo e os enquadramentos aos quais esses materiais são 
veiculados como “tweets”. Para isso, utilizamos a ferramenta de busca 
avançada do Twitter, que possibilita uma análise a partir de filtros que 
são escolhidos pelo pesquisador, com marcadores como palavras, contas, 
filtros, engajamento e datas.

Os resultados preliminares apontam para a ampliação dos conteú-
dos veiculados em meios de comunicação de massa em âmbito local 
através da reprodução destes materiais sem que haja uma co-produção 
de conteúdos e sim uma “cópia”. À medida que os gerenciadores da 
página “Plantão JF” apenas reproduzem conteúdos de outros veículos 
e ganham engajamento com isso, abre-se espaço para discussões acerca 
da ética jornalística e de uma circulação “oculta”, em que os materiais 
circulam, mas os produtores das informações são ocultados.
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estratégIas CoMunICaCIonaIs utIlIzando o 
google ClassrooM: a MídIa dIgItal Frente às 
desIgualdades soCIaIs eM teMpos de pandeMIa

José Sergio Dias Page
Daniel Costa de Paiva

Durante a pandemia muitas instituições de ensino conheceram o 
Google Classroom, uma mídia que auxilia na comunicação e organiza-
ção. Como espaço para a construção pedagógica, algumas estratégias 
foram adaptadas e outras surgiram. O envolvimento de alunos, gestores 
e professores foi incentivado com o uso de vídeos, atividades, anexos, 
uso da área para recados, bilhetes e informativos.

Esta pesquisa tem sua origem em observações do cotidiano e na uti-
lidade do Classroom em ações comunicacionais. Aqui se busca explorar 
o tema mídias, gestão e estratégias na comunicação, tendo como pro-
blema de pesquisa o uso do Google Classroom em ambientes escolares. 
Segundo Flôres et al. (2021), ele possui condições de reedificar práticas 
didático-pedagógicas embasadas em estratégias comunicacionais que 
possibilitam uma comunicação de fácil entendimento ao seu leitor.
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Criado em 2014, em 2020 o Google Classroom teve maior divulgação 
e crescimento (Google, 2022). Desde 2015 há uma integração com o 
Google Agenda e em 2017 com a Suíte Google Educacional. Em 2019 
novos temas e funcionalidades foram disponibilizados. Já em 2020, 
além da integração com o Google Meet, foram adicionadas linguagens 
e ferramentas do Google Apps, caracterizando um robusto sistema de 
gestão de aprendizagem (Learning Management Systems, LMS) (Schiehl 
& Gasparini, 2016).

Diante da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro fez uma parceria 
com o Google (Seeduc/RJ, 2022) fundamental para minimizar perdas, 
afinal, o Classroom se mostra prático e útil para a educação. Neste cená-
rio esta pesquisa visa analisar funcionalidades e discutir problemas e 
benefícios do seu uso em contextos educacionais. As desigualdades e 
a dificuldade de acesso às tecnologias e à internet são fatores impor-
tantes para alcançar o objetivo de analisar o acesso/alcance efetivo do 
Google Classroom.

Como metodologia optou-se por uma revisão bibliográfica, a coleta 
de dados com o uso do Classroom, uso de formulários Google para uma 
pesquisa quali-quantitativa e posterior análise. As discussões envolvem 
o relato pessoal e a apresentação visual dos dados.

Como aporte teórico, para esta versão, foram utilizados: o blog ofi-
cial do Google (https://www.blog.google/), além de Flôres et al. (2021), 
Seeduc/RJ (2022), Schiehl e Gasparini (2016).

A partir da revisão bibliográfica, realizou-se um estudo de caso com 
duas escolas estaduais do Ensino Médio no interior do Rio de Janeiro – 
RJ. 1962 famílias participaram da pesquisa em setembro/20, 1171 delas 
usavam muito frequentemente o WhatsApp, enquanto 1185 selecionaram 

https://www.blog.google/
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nunca usaram o Classroom. Para 600 famílias foi muito fácil a alternativa 
de entrega de atividades impressas e 670 consideraram fácil.

É possível perceber que, apesar do WhatsApp ter uso mais pontual 
e grande dificuldade na recuperação de informações, ele teve maior 
alcance de público. Deste modo, mesmo entendendo que sistemas de 
gestão de aprendizagem são, cada vez mais, importantes, é fundamen-
tal avaliar o contexto e a desigualdade tão latente no Brasil para fazer 
escolhas mais adequadas.

Os resultados indicam o Google Classroom como uma ferramenta 
versátil, eficaz e com potenciais estratégicos para a comunicação. 
Apesar disto, as desigualdades sociais impactam diretamente o acesso 
dos estudantes, professores, e, fundamentalmente o acompanhamento 
por parte de familiares, devendo estes fatores serem levados em consi-
deração para a melhor tomada de decisão.

Seja o WhatsApp ou o Google Classroom, celular, tablet ou compu-
tador, a mídia precisa alcançar as necessidades básicas dos estudantes, 
profissionais e familiares, cumprindo seu papel  para o melhor processo 
de ensino e aprendizagem.
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la experIenCIa de usuarIo del espeCtador de 
teatro en plataForMas dIgItales

Virginia Ordóñez Hernández
Gloria Olivia Rodríguez-Garay

En marzo del 2020, la pandemia ocasionada por la COVID-19 pro-
vocó una transformación de la escena teatral a nivel mundial, aunque 
ya había propuestas de teatro en línea este hecho sobre el cuidado de 
la salud ocasionó que diversas compañías teatrales se vieran obligadas 
a adaptar sus puestas en escena para la pantalla. El cambio en la forma 
de presentar los productos repercutió directamente en los usuarios. 
Las características del visionado y necesidades del espectador se vieron 
modificadas al enfrentarse a una experiencia perceptiva distinta. El esce-
nario fue parcialmente sustituido por los dispositivos de cómputo, las 
salas de teatro por los espacios privados: el hogar, la oficina, etcétera; y 
a su vez, se integró un elemento más a las propuestas desde el enfoque 
artístico: el lenguaje audiovisual.

La formación de públicos y/o audiencias, exprofeso, para este tipo 
de acontecimientos, en la actualidad, es un reto dado lo inmediato del 
cambio al formato digital y el regreso a la actividad presencial en el 



536

meistudies

tiempo de realización de la investigación. Es evidente que el teatro en 
línea está logrando consolidar un público propio dentro de los especta-
dores jóvenes, internautas por naturaleza. Aunque este formato muestra 
la tendencia de perdida de una cantidad significativa de público debido 
a la brecha digital.

Dado el contexto anterior, se realizó una investigación exploratoria 
transversal, con enfoque cuantitativo, a fin de conocer la experiencia 
de usuario de los espectadores, sus preferencias y expectativas ante 
el paradigma del teatro en línea.  El estudio se efectuó a través de la 
aplicación de una encuesta en línea a una muestra por conveniencia de 
112 espectadores, durante los meses de octubre y noviembre del 2021. 
Para el acopio de respuestas se integró una escala Likert, quedando 
el cuestionario estructurado con 13 preguntas enfocadas a recabar la 
información relacionada con la experiencia de los espectadores y cua-
tro perfiladas a los datos demográficos, considerándose dos vertientes 
principales: la experiencia global y la experiencia a través del diseño.

Como resultados del estudio se evidenció que los conflictos en los 
círculos de expertos de diferentes latitudes, sobre el cambio de formato 
de la experiencia teatral, la perdida de la presencialidad y el convivio, 
no son tan importantes para la mayoría de los espectadores/audiencias, 
quienes finalmente son los consumidores de los productos. A su vez, 
para el espectador promedio no hay gran diferencia entre presenciar un 
montaje en línea, previamente grabado y uno transmitido en vivo (en 
formato digital emitido por Internet), siempre y cuando éste garantice 
un nivel de calidad.

También se logró identificar que para el espectador es preponderante 
el dispositivo en el que se observa la puesta en escena, ya que, de eso 
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depende su experiencia. Por último, los resultados arrojan que para los 
integrantes de la presente muestra (audiencias de teatro en plataformas 
digitales), no representa un conflicto definir si a esta modalidad se le 
debe llamar teatro o no, con respecto a los productos escénicos que se 
están representando en línea.
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el paso de anItta: vIsIbIlIdade, vIgIlânCIa e 
experIênCIa algorítMICa

Raquel Assunção Oliveira
Antonio Hélio da Cunha Filho 

A interferência dos regimes de vigilância de cada época nos regimes 
estéticos e de visibilidade de seu tempo é um tema amplamente explo-
rado na literatura acadêmica. Pensemos, por exemplo, na interrelação 
entre as tecnologias confessionais e a popularização das memórias, 
correspondências íntimas, diários pessoais e outras narrativas de si na 
cultura e literatura modernas (Foucault, 2018; Lima & Santiago, 2010; 
Sibilia, 2016), ou na influência que a proliferação de imagens captadas 
por câmeras urbanas de vigilância exercem no telejornalismo policial, na 
pornografia, nos reality shows e outras produções audiovisuais (Bruno, 
2013). Entretanto - e aqui reside nossa problemática de pesquisa -, 
nas atuais sociedades de controle (Deleuze, 2013), consideramos ser 
igualmente pertinente a reflexão do como tais estéticas são manejadas 
para a ampliação e efetivação da vigilância distribuída (Bruno, 2013) 
contemporânea, que ultrapassa a vigilância panóptica estudada por 
Foucault (2014), espalhando-se e confundindo-se nos circuitos de 
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prazer e entretenimento. Para experimentar esse caminho de pesquisa, 
propomos um estudo de caso (Yin, 2001): o desafio de dança da música 
Envolver (Anitta, 2021), da artista Anitta, cuja coreografia performada 
no videoclipe - nomeada pelos falantes de língua espanhola de el paso 
de Anitta - viralizou nas redes sociais digitais, com ênfase no TikTok, 
plataforma na qual a canção já é a trilha sonora de mais de 2.3 milhões 
de vídeos e cujas publicações vinculadas ao rastreador #anittachallenge 
contam com mais de 1.3 bilhão de visualizações. A música alcançou a 
primeira posição no Top 50 mundial da plataforma de streaming musical 
Spotify em março de 2022, transformando Anitta na primeira artista 
latina a alcançar este feito (Leandro, 2022; G1, 2022a). Do YouTube 
para as redes de vídeos curtos ou efêmeros como TikTok e Instagram; 
do Brasil para as paradas musicais globais; da web para os programas 
da televisão (G1, 2022b); da participação de pessoas “anônimas” a de 
celebridades, o desafio Envolver apresenta-se como um território de 
investigação atual e privilegiado para a reflexão das questões aqui em 
pauta. Para tanto, começaremos por uma exploração acerca do cenário 
digital contemporâneo, compreendido enquanto indissociável da cultura 
capitalista de vigilância, um termo aqui utilizado propondo um encontro 
entre as noções de cultura de vigilância e de capitalismo de vigilância, 
conceitos trabalhados pelos intelectuais David Lyon (2018a; 2018b) e 
Shoshana Zuboff (2020), respectivamente. Para Zuboff (2020, p. 7), 
o capitalismo de vigilância configura-se enquanto “uma nova ordem 
econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima 
gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e 
vendas”. Esse sistema está em consonância com um contexto cultural 
mais amplo, de modo que a cultura da vigilância de Lyon (2018a; 
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2018b) nos fornece um estofo robusto (Lyon, 2018a). Nesse sentido, 
consideramos a plataforma TikTok enquanto uma influente “parte de 
uma sequência de produção-disseminação-consumo da música no meio 
digital” (Silva Júnior, 2021, p. 11). Entendemos as “dancinhas” e desafios 
(challenges), assim como os demais recursos e usos das redes digitais, 
enquanto mobilizadores de desejos (Deleuze & Guattari, 2012) e sub-
jetividades, numa manobra alinhada à noção de “capitalismo fofinho” 
(Beiguelman, 2021, p. 194). A presença dos indivíduos nesses ambientes 
digitais também apresenta-se como essencial para a coleta de superávit 
comportamental, valioso no já mencionado cenário de vigilância no qual 
estamos inseridos/as (Zuboff, 2020). A observação desse contexto, em 
diálogo com as noções de experiência e performatividade algorítmicas 
teorizadas por Leonardo Pastor e André Lemos (2018; 2020), auxiliará 
na compreensão das articulações entre os regimes de visibilidade e 
de vigilância na cultura digital contemporânea, assim como permitirá 
ilustrar as maneiras através das quais os usuários são estimulados a 
permanecerem e alimentarem com dados as empresas de tecnologia. 
Para Pastor & Lemos (2020, p. 136), a experiência algorítmica ocorre 
“na relação com um conjunto de performatividades algorítmicas e outras 
materialidades que (...) auxiliam a moldar e aprendem com a prática 
fotográfica desenvolvida”. Já por performatividade algorítmica, com-
preendemos a mediação e agência de não-humanos nos dispositivos e 
processos da cultura digital (Lemos & Pastor, 2018).  Estamos diante 
de um modelo cíclico: a venda de superávit comportamental apresen-
ta-se como um dos motores do modelo de negócios da empresa, que 
então necessita de uma rede de usuários cada vez mais ampla e ativa 
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para retroalimentar seu funcionamento. É nesse contexto que o caso do 
desafio Envolver se insere.
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(In)CoMunICação no governo bolsonaro: o 
que se dIz versus CoMo se age

Simone Teixeira Martins

As redes sociais configuram-se como um espaço onde se dá a inter-
pretação da realidade. Ao fazer uso dessas, o atual presidente profere 
discursos, pronunciamentos, persuade seus seguidores, mantendo-os 
fiéis a seu governo. Tomando por base essa afirmação, este trabalho 
pretende analisar, por meio da Análise da Materialidade Audiovisual, o 
discurso proferido pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
ao informar que deixaria a gestão do MEC, em 18 de junho de 2020. 
Nossa intenção ainda é a de observar a resposta dada pelo presidente Jair 
Bolsonaro aos brasileiros logo após o pronunciamento de Weintraub. 
Nesse sentido, o objeto de análise é o embate discursivo promovido por 
ambos, assim como a postura adotada tanto pelo chefe do executivo 
quando pelo ex-gestor do MEC na gravação publicizada para verificar 
se os discursos expressos por ambos correspondem às suas ações ou se 
houve uma encenação para encobrir o real motivo da demissão.

Uma das características do governo Bolsonaro é fazer uso das redes 
sociais para se manifestar ou divagar. Seja para comunicar decisões, 
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proferir discursos, juízos de valor, conselhos a seus seguidores, inventar 
soluções ou defender o indefensável, tudo é publicizado fora das mídias 
tradicionais, indo na contramão de como as informações deveriam ser 
repassadas aos cidadãos. Assim como o presidente da República, também 
seus ministros muitas vezes se utilizam de lives ou pronunciamentos 
em redes sociais para divulgar suas ações. Foi o que aconteceu em 
18 de junho de 2020, quando o então ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, decidiu pedir exoneração de seu cargo.

No sentido contrário da postura adotada pelo ex-ministro, assim 
como semanalmente professada pelo chefe do executivo em seus 
“aconselhamentos” nas redes sociais, Elizabeth Duarte Bastos (2004, 
p. 5), na apresentação do livro Seis lições sobre televisão, de François 
Jost, explica que a TV representa uma das únicas opções de informação 
e entretenimento para a maioria dos indivíduos brasileiros. Por esse 
motivo, entendemos que – ao se reportar para seus seguidores apenas 
por meio de lives ou discussões em redes sociais – Bolsonaro e seus 
ministros deixam de contemplar grande parte dos cidadãos, restringin-
do-se apenas àqueles que o seguem e, com isso, contribuem para a falta 
de uma comunicação eficaz.

Ademais, constantemente criam embates de narrativas com os 
veículos de comunicação tradicionais, utilizando-se de suas próprias 
convicções para se reportar aos brasileiros, questionando informações 
apuradas e divulgadas com comprometimento e ética pela imprensa. 
Nesse sentido, os seguidores do presidente Bolsonaro muitas vezes 
tomam por verdade as (des)informações repassadas por ele e por seus 
apoiadores, deixando de acreditar em informações apuradas com critério 
pela mídia, indo ao encontro da ponderação de Deuze (2013) de que 
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vivemos em um “espaço de mídias em rede e interconectado” que nos 
sujeita cotidianamente “a intervenção, censura e alteração de todos os 
diferentes jeitos” (Deuze, 2013, p. 120).

A mídia, e sobretudo o telejornalismo, ocupam papel relevante na 
interpretação do mundo. Contudo, importa destacar que novos atores 
foram acrescentados no exercício de observar e elaborar as narrativas 
da sociedade em que estamos imersos. Novas telas, dessa vez, mano-
bradas pelo próprio público, configuram-se como mais um espaço para 
dar-se a interpretação da realidade. Nesse sentido, entendemos que foi 
a partir das “conversas” que manteve ao vivo com seus apoiadores 
e seguidores, e ainda das (des)informações repassadas a esses, com 
discursos imbuídos de juízos de valor, que Bolsonaro conseguiu con-
quistar sua própria audiência, fidelizar seu público e alcançar o posto 
de presidente da República.

Nosso objetivo neste trabalho, portanto, é o de analisar o pronuncia-
mento do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, na entrega 
de seu cargo para o presidente Jair Bolsonaro. Por meio da metodologia 
da Análise da Materialidade Audiovisual, pretendemos perceber a forma 
com que o discurso do ex-ministro se deu naquele espaço audiovisual, 
anteriormente ambientado em uma cumplicidade natural entre ambos 
mas transformado em artificialidade construída (e percebida).
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FerraMentas na produção de sentIdo, 
MIdIatIzação e o CaMInHo para a legItIMIdade 

nas relações soCIaIs da geração z: da rede 
soCIal ao Metaverso

Paulo Henrique Ferreira Nascimento
Osvando José de Morais

Guilherme Coleti Tavares

A produção de sentido é preponderante nas relações sociais que 
necessitam de uma hermenêutica que possibilite sentido na interação 
entre os grupos. As redes sociais têm sido um dos fatores de maior 
transformação comportamental nos últimos anos e, mutável como ela só, 
evolui, se transforma, se molda e molda seus usuários. Neste trabalho, 
pretendemos analisar as ferramentas atuais de interação da geração Z, a 
tecnicidade do processo e a promessa do metaverso que cada vez mais 
se aproxima e causa estranheza, dúvidas e talvez, um certo desconforto. 

Viver na sociedade atual significa conviver e interagir num ambiente 
midiatizado e repleto de informações. O objetivo deste trabalho nem 
de longe tem a pretensão de traçar um prognóstico sobre um possível 
domínio do metaverso nas relações sociais, já que, em se tratando do 
ambiente virtual, da técnica e da hermenêutica, fruto das relações sociais 
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digitais, é impossível exercer uma futurologia. Segundo Harari (2015), 
atualmente a capacidade de entendermos o mundo é muito menor e, com 
o imenso volume de informação, nossa percepção se dissipa na névoa 
dos bytes e dos algoritmos. A construção das percepções criadas nesse 
universo tecnológico e absinto abarca a percepção de Platão, que traz o 
diálogo entre Sócrates e Glauco no mito da caverna. Hoje, com as mídias 
sociais, estamos presos em uma realidade dispersa no subterrâneo da 
internet e nas possibilidades de interação criadas pelos seus processos.

Mas seria o metaverso o mundo de possibilidades e novas desco-
bertas que nos traria novas percepções e modificaria nossas relações?

Discussões: A interação entre os jovens cada vez mais caminha para 
uma produção de sentido a curto prazo, onde opiniões se formam por 
manchetes, títulos e falas desconexas do sentido real, nos faz supor 
e nos instiga a descobrir se tornam os comportamentos e as relações 
igualmente superficiais e, para Castells (2015) ainda que estejamos 
conectados, estamos mais desconectados. Sendo assim, as mídias sociais 
podem ser identificadas como uma indução ao processo de entender e 
compreender a verdadeira essência da hermenêutica. (Gadamer, 1999)
Além da hermenêutica, base no processo das relações sociais, o saber 
operacional é outro pilar que sustenta a interação, conforme o pensa-
mento de Heidegger (1997). Compondo essa tríade, a ferramenta ou o 
espaço onde ocorre a interação seria,de igual forma importante, mas 
o princípio do processo, onde o território antecede ou transforma a 
técnica e, por último, o sentido que causa. Tomando por base as ideias 
de Lévy (1999), o ciberespaço se caracterizou como um novo território 
virtual fruto do desenvolvimento das TICs e “descola os indivíduos e 
comunidades de seu ambiente imediato, vinculando-os a outros espaços 
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de referência que não mais o território,enquanto continente de memória 
coletiva” (Albagli, 2004, p. 56).

Metodologia: Além do levantamento bibliográfico a partir de obras 
relacionadas ao mundo virtual, espaço, ferramentas e interação, este tra-
balho tem caráter exploratório para estabelecer uma complementariedade 
através da análise dos dados da pesquisa da “O varejo e a geração Z”, 
da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (2022), que traz infor-
mações recentes sobre hábitos dos jovens no ambiente da internet e o 
nível de conhecimento do metaverso para a interação e a identificação 
com o perfil desse público. Assim, este trabalho se enquadra no nível 
teórico e nas tentativas de desenlearas os mais recentes estudos que nos 
permitam analisar a interação e os sentidos proporcionados por esses 
arranjos sociotécnicos e suas trocas simbólicas (Thompson,1995, p. 221).

Conclusões Transitórias: A busca por reconhecimento e sentido, 
assim como as relações sociais são ponto chave no processo de interação 
Martín-Barbero (2009b) e (Manovich, 2015).Assim, percebemos que 
as possibilidades de interação dos jovens no metaverso criam expecta-
tivas, mas ainda não permitem colocar este ambiente como o fututo do 
processo de interação seja relacionado ao consumo, seja da política, na 
família ou qualquer outra instituição. O fato é que as pesquisas da área 
precisam ir mais fundo nesse ambiente e entender seu funcionamento.
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potenCIalIdades do desIgn InClusIvo através 
da transdIsCIplInarIdade

Guilherme Cardoso Contini
Cassia Leticia Carrara Domiciano

Fernanda Henriques

As correlações e conexões transdisciplinares que o design desenvolve 
com outras áreas na concepção de projetos práticos e de pesquisa não 
surgiram hoje. Pelo contrário, o design vem construindo alternativas 
às relações disciplinares tradicionais para desenvolver projetos cada 
vez mais plurais e acessíveis. Outrossim, inúmeras mudanças sociais 
e culturais ocorridas nas últimas décadas evidenciaram a diversidade 
humana e a necessidade de inclusão em todas as esferas da sociedade 
contemporânea. Este cenário fomentou discussões aprofundadas no 
campo de Design, destacando-se abordagens como o Design Inclu-
sivo e o Design Participativo, onde a ideação de produtos, serviços e 
informações mais acessíveis contam com a participação do usuário no 
processo, permitindo o desenvolvimento de projetos de aplicação mais 
universal. Para o artigo em questão, são destacadas as potencialidades 
do Design Inclusivo através da prática transdisciplinar e da abordagem 
participativa.
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Discussões

O Design é um campo que possibilita o desdobramento de pesquisas 
e projetos com focos totalmente diversos, o que fica cada vez mais evi-
dente com o passar dos anos. Pode-se constatar o quanto aconteceram 
grandes mudanças no mundo desde as primeiras definições de forma, 
função, adequação e utilidade do design (Cardoso, 2013). Verifica-se a 
multiplicação de cenários complexos onde é preciso repensar conceitos 
anteriores frente aos desafios contemporâneos na busca por respostas 
ou por reformulações às perguntas que vinham sendo feitas anos atrás.

Rafael Cardoso também definiu o design como um campo de pos-
sibilidades imensas no mundo complexo contemporâneo. Por ser uma 
área voltada, historicamente, para o planejamento de interfaces e para 
a otimização de interstícios, ela tende a se ampliar. Essa ampliação se 
dá ao mesmo tempo em que o sistema se torna mais e mais complexo 
e cheio de subjetividade. Já dizia Cardoso, que “a principal lição para 
o design talvez seja a de que não existem receitas formais capazes de 
equacionar os desafios da atualidade” (Cardoso, 2013).

Uma das áreas que veio se desdobrando através do design nos 
últimos anos foi a área de inclusão e diversidade, pensando na diver-
sidade humana como foco indispensável para os projetos desenvol-
vidos. O design busca de forma direta e/ou indireta a introdução de 
novos conceitos na sociedade para solucionar problemas que foram 
encontrados pelos usuários na relação produto-usuário (Gomes & 
Quaresma, 2018). Complementar a isso, o design inclusivo traz con-
sigo potencial para transformação social e na qualidade de vida de 
indivíduos e sociedades.
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Nota-se que “todos os cidadãos se tornam público-alvo de proje-
tos inclusivos” (Silva, 2011) e devem ser lembrados pelos designers 
desde o processo criativo, a aplicação de metodologias colaborativas e 
tecnologias de produção de um projeto, pois o público deve tornar-se 
parte do processo.

Para explorar ao máximo o campo em questão, é indispensável aplicar 
metodologias e aproximações temáticas transdisciplinares (Nicolescu, 
1999). E o Design Inclusivo, com uma abordagem projetual potencial-
mente transdisciplinar, torna possível balizar as relações, revisitando 
terminologias e conceitos de cada uma das áreas exploradas.
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aCessIbIlIdade eM aMbIentes: relação dos 
usuárIos Idosos CoM totens dIgItaIs eM 

estabeleCIMentos públICos

Ciro Bortolucci Baghim
Fernanda Henriques
Gabriela Simão Dias

Manuela de Azambuja

A tecnologia está cada vez mais presente na vida cotidiana, princi-
palmente após o momento de isolamento da pandemia da Covid-19, as 
adaptações de pedidos de compras online em farmácias, supermercados, 
restaurantes, lojas e até mesmo as contas de água e energia elétrica 
passaram a ser enviadas e pagas pelo celular, computador ou tablets. 
Com essa nova realidade, há uma preocupação de como as gerações de 
idosos estão lidando com esse novo mundo tecnológico, que parece ter 
acelerado mais nos últimos dois anos. Principalmente por não estarem 
completamente incluídos nesse meio, devido a necessidade de adap-
tação das inovações que estão sendo impostas com frequência, existe 
a necessidade de investigar se os totens digitais estão proporcionando 
independência a esse público. Portanto, o objetivo é compreender quais 
as possíveis dificuldades que os idosos encontram ao se depararem com 
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os totens digitais em estabelecimentos públicos, objetos comuns para 
retirar senhas em hospitais, supermercados, clínicas, restaurantes, etc. 
Levando em consideração que, segundo o IBGE (Paradella, 2018), a 
população idosa cresceu mais de 30,2 milhões no Brasil de 2012 a 2017 
e que a acessibilidade segundo Silva et al. (2019) é um direito de todos, 
ao promover independência social, física e comunicacional por meio 
de soluções que reduzem a desigualdade e as barreiras encontradas ao 
longo do tempo, realizou-se uma pesquisa qualitativa sobre o compor-
tamento dos idosos e suas crenças, hábitos e entendimentos na interação 
idoso e computador. Também estudaram-se conceitos sobre a interface 
do design gráfico e o design gráfico ambiental, cuja sinalização digital 
está presente, para compreender como os totens digitais transmitem as 
informações e se são adequados a idosos a partir de comparações de 
estudos e produtos digitais já testados com esse público-alvo.

A interface no design gráfico já é amplamente discutida, antes mesmo 
da internet possuir tanta força como hoje. Bonsiepe (1997) trouxe os 
três domínios que ligam uma interface, o primeiro relaciona a ação 
que a pessoa deseja fazer em relação a algo, o segundo é o que o usu-
ário quer cumprir com a ação e o terceiro domínio são as ferramentas 
e informações que esse usuário precisa para conseguir realizar o que 
deseja. Dessa forma, é a interface que auxilia a ação que será efetuada, 
uma vez que pode ser em projetos digitais, gráficos ou de produtos, já 
que esse processo existe a muitos anos.

Além disso, pode-se notar a insegurança dos idosos na pesquisa 
que Shiraiwa (2008) realizou ao observar como foram os primeiros 
contatos desse público com o computador. Percebeu-se que a dinami-
cidade dos computadores desorientam os idosos, porém o contato com 
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o desconhecido além de gerar medo, traz curiosidade de como superar 
essa dificuldade, visto que estão dispostos a compreender e passar a se 
familiarizar com as novas tecnologias.

Portanto, os estudos de interfaces que ajudam os idosos a se tornarem 
mais independentes, principalmente quando estão em locais em que os 
totens de senha estão presentes, são essenciais para contribuir com a 
inclusão e a experiência desses usuários na sociedade. Os idosos, ao 
estarem em um ambiente onde dependem da interação com máquinas 
e outros objetos digitais para se locomover, podem ficar ansiosos e 
inseguros, sentimentos que dificultam todo seu processo de localização, 
o qual deveria ocorrer de maneira simples e independente de outras 
pessoas. Por isso, a importância de um design gráfico ambiental bem 
definido, como Gibson (2009) aponta em seus estudos de sinalizações, 
com elementos de fácil compreensão, como tamanhos tipográficos e 
iconográficos grandes e cores acessíveis para proporcionar maior auto-
nomia aos possíveis usuários dos locais.
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uM MapeaMento da CIanotIpIa CoMo 
FerraMenta a servIço da atIvIdade proJetual 

do desIgn ConteMporâneo

Ciro Bortolucci Baghim
Fernanda Henriques
Gabriela Simão Dias

Manuela de Azambuja

Como resposta à complexidade do mundo atual, em que o elevado 
fluxo de pessoas e informações torna fronteiras menos absolutas, o 
design se coloca como uma atividade transdisciplinar atravessada pelos 
processos de hibridização. De acordo com Moura (2015), a denominação 
design contemporâneo se aplica a projetos ou espaços ou produtos ou 
objetos ou todos esses integrados quando estes estabelecem relações 
complexas com os usuários, aprofundando e indo além das questões 
referentes à funcionalidade, uso, forma e conteúdo.

A partir desse movimento de mistura, aquilo que se tornou obsoleto 
com o avanço tecnológico pode recuperar pertinência quando hibridizado 
como instrumento projetual para a prática do design, o que segundo 
Henriques et al.(2017), é uma prática aliada aos processos criativos, 
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pois ao promover a mescla de elementos distintos, pode originar sis-
temas inovadores.

Sendo assim, esta investigação busca compreender e identificar 
possibilidades de explorar uma técnica obsoleta, como a da cianotipia, 
na função de ferramenta imagética à serviço dos projetos de design.

Para que se compreenda o estado da arte da cianotipia relacionada 
ao design contemporâneo, será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica 
assistemática e exploratória nas bases de dados eletrônicas, que expandida 
também a portfólios online, utilizará a serigrafia como referencial para 
estruturar um repertório possível de aplicações da cianotipia, baseado 
nas semelhanças entre os processos.

A partir das palavras-chave “cianotipia” e “cyanotype”, buscou-se 
nas bases de dados eletrônicas artigos de acesso aberto que estivessem 
nos idiomas, português, inglês ou espanhol.

Nesta etapa, treze trabalhos foram encontrados e conforme a análise 
de seus resumos, utilizando como critério para um recorte mais objetivo, 
textos em que a cianotipia fosse abordada como tema central por suas 
propriedades gráficas, foram selecionados um total de cinco trabalhos. 
Neles, observou-se que a cianotipia tem sido usada como um meio artís-
tico carregado de valor simbólico e também como método terapêutico 
aplicado a pacientes com quadros de Alzheimer ou demência precoce.

Continuando a investigação nos portfólios online disponíveis no 
site https://www.behance.net, foram encontrados, no campo do design 
gráfico, dezenas de trabalhos a partir das mesmas palavras-chave uti-
lizadas anteriormente. Constatou-se então, que a cianotipia vem sendo 
usada para a manufatura, por exemplo, de capas de livros, livros de 
artista, cartões, cartazes, rótulos, peças de vestuário, além de inspirar o 

https://www.behance.net
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desenvolvimento de aplicativos digitais que simulam as características 
imagéticas do processo.

Posteriormente, na mesma plataforma, a busca foi repetida, mas com 
as palavras “serigrafia” e em inglês “silk screen”, a fim de conceber 
outras possibilidades de aplicação do cianótipo nos projetos de design 
com base nas semelhanças dos processos. No entanto, observou-se que 
no domínio em que suas qualidades gráficas se assemelham, ambos são 
utilizados de maneiras quase idênticas, diferenciando-se basicamente 
pelos efeitos subjetivos oriundos de suas materialidades.

Sendo assim, verificou-se um volume discrepante entre o que tem 
sido produzido academicamente sobre a cianotipia relacionada ao design, 
frente ao que tem sido exposto nos portfólios, o que indica uma possível 
necessidade de que o método seja estudado mais à fundo.

Além disso, ao comparar cianotipia e serigrafia, notou-se, até certo 
ponto, uma similaridade na aplicação dos processos, sem que um desponte 
como substituto do outro, visto que apesar das semelhanças, apresentam 
particularidades ímpares. No entanto, com relação aos cianótipos, essas 
características particulares ainda parecem ser pouco exploradas pelos 
projetistas quando comparadas à serigrafia, que comumente é utilizada 
para a obtenção de resultados muito específicos que não poderiam ser 
reproduzidos com outra técnica, enquanto com a cianotipia são mais 
raros exemplos assim. 
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as dIversas ManIFestações do ConCeIto de 
HIbrIdIsMo no desIgn ConteMporâneo

Ciro Bortolucci Baghim
Fernanda Henriques
Gabriela Simão Dias

Manuela de Azambuja

O impacto das alterações desencadeadas pelo avanço tecnológico 
dos meios digitais, culminaram em uma contemporaneidade veloz, 
múltipla e altamente conectada em que a imaterialidade e os ambientes 
virtuais estão cada vez mais presentes. De acordo com Moura (2015), 
mudanças de ordem cultural, política, socioeconômica e tecnológica são 
responsáveis por estabelecer processos técnicos inovadores em áreas 
como o design, que além de influenciar o uso de materiais, resultam em 
novos modos de criar, produzir, projetar e comunicar. Assim, o design 
contemporâneo atua como uma prática transdisciplinar que, faz uso 
das hibridizações para elaborar produtos e sistemas, que mediados por 
sua atuação no universo do sensível, estabelecem diálogos complexos 
com os usuários e o entorno.

O hibridismo, um conceito utilizado por diversas áreas do saber, 
remete ao que se origina da fusão de elementos desiguais. No design 
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contemporâneo, essa propriedade enriquece o método projetual, ao pro-
mover a elaboração de configurações inovadoras, segundo Henriques et al. 
(2017), no design essa característica híbrida se evidencia não só na fusão 
de materiais, técnicas e conhecimentos durante o desenvolvimento de 
produtos, mas também no modo como se manifestam e são acessados 
pelos usuários. Santaella (2008) considera ainda, que a interconexão dos 
espaços físicos de circulação com os espaços virtuais de informação, 
resultante da adesão dos usuários aos dispositivos móveis de comuni-
cação conectados à rede, expande ainda mais o modo como o termo 
hibridismo pode ser usado.

Esta pesquisa irá se basear nas definições de hibridismo relacionados 
ao design encontradas na literatura, com a finalidade de identificar e 
selecionar situações e projetos contemporâneos em que tal característica 
esteja presente, e a partir disso, desenvolver uma análise qualitativa 
referente a como as hibridizações se evidenciam no processo criativo 
de projetistas e designers e no estilo de vida atual. Desse modo, essa 
investigação se faz pertinente, ao levar em consideração a grande 
quantidade de plataformas digitais existentes na atualidade, que atuam 
não só como ambientes informacionais, mas como espaços de trabalho, 
comércio, entretenimento, relacionamento, entre outros, que moldam 
o comportamento do indivíduo contemporâneo.

É comum encontrar em aplicativos para celular, manifestações de 
processos híbridos que simulam virtualmente o comportamento de 
objetos e mecanismos materiais. Entre eles, podemos destacar exemplos 
despretensiosos, como os destinados à recreação, que exibem na tela do 
celular a imagem de alguma bebida, que se apresenta e se move como 
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se estivesse contida em um copo, que parece estar sendo entornado de 
acordo com a ação que o usuário impõe sobre o dispositivo.

Outras interações mais complexas são estabelecidas, por exemplo, 
nas redes sociais. Nelas, há diversos espaços utilizados, entre outros, 
por artistas plásticos, que usam a plataforma digital para exibir e comer-
cializar obras que existem como matéria fora da virtualidade.

Ainda mais além, é possível encontrar exemplos como o do ateliê 
de moda digital The Fabricant que projeta e comercializa roupas cem 
por cento virtuais, que são sobrepostas digitalmente sobre fotografias de 
seus compradores, hibridizando a imagem gerada a partir de um agente 
físico ao integrá-la a um processo de modelagem tridimensional e de 
animação, servindo unicamente como um vestuário para ser ‘usado’, 
ou exibido, nas plataformas digitais.

Diante deste cenário, fica evidente a existência de um espaço em que 
materialidade e virtualidade se mostram hibridizadas e com o crescente 
desenvolvimento de plataformas digitais cada vez mais imersivas, a 
necessidade de projetos e reflexões voltadas a esse meio mostram-se 
crescentes.
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o desIgn audIovIsual CoMo perCurso 
MetodológICo e suas IMplICações nas 

dIsCussões do poder legIslatIvo da paraíba

Caio Moura de Arroxelas Macedo

O presente artigo parte da observação participante do autor, que, 
como servidor público da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), 
estado do nordeste brasileiro, é um dos responsáveis pela comunicação 
de um mandato parlamentar. Foi observado uma maior presença e atu-
ação do órgão nos diferentes canais de redes sociais. Recentemente foi 
possível perceber que as publicações sofreram novos direcionamentos 
em sua forma, conteúdo e na própria navegabilidade da rede.

Essas mudanças nas práticas de produção proporcionam novos 
desafios profissionais. A mais relevante delas está relacionada com o 
conteúdo, que precisa ser planejado objetivando a aproximação entre a 
administração pública e a sociedade. Assim, a relevância desse traba-
lho está diretamente relacionada às suas contribuições para descrever 
estratégias de comunicação que revelem se os Produtores estão ou não 
estimulando a sociedade atuar de modo a corrigir, suplementar ou reforçar 
as discussões no legislativo. Quem pensa e cria os conteúdos está atento 
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à promoção de uma cultura mais participativa em suas publicações e às 
possíveis repercussões no processo legislativo?

Uma das propostas do presente artigo é promover o debate sobre 
novas alternativas para o exercício da transparência pública, controle 
social e cidadania. O trabalho está fundamentado em uma reflexão 
metodológica que debate os procedimentos de análises, relevância 
do projeto para o campo da comunicação e a pesquisa de métodos. 
A pesquisa está, metodologicamente, baseada na teoria do Modelo do 
Design Audiovisual, que pressupõe o indivíduo como protagonista, pois, 
ao entrar em contato com determinado produto audiovisual, o usuário 
pode desempenhar diferentes papéis. A mobilidade e alternância entre 
os papéis dos indivíduos ocorre através de diferentes elementos moti-
vacionais. Os fundamentos teóricos do Design Audiovisual permitem 
estudar o conteúdo sobre a perspectiva da produção e circulação. Em 
cada pesquisa, os mesmos conceitos podem ser utilizados de modo 
independente proporcionando relevante debate sobre as diferentes 
formas de atuação do papel do indivíduo.

Para viabilizar o estudo e a análise sobre a relação entre produção 
de conteúdo e novas formas de participação, foi definido como recorte 
da pesquisa a Lei Orçamentária Anual dos anos 2020 e 2021 e as publi-
cações sobre o tema na página do Facebook desse período.

Os dados centrais coletados são referentes ao conteúdo, se ele tem 
sido produzido no intuito de instrumentalizar o indivíduo a influenciar 
as decisões dos parlamentares, reforçar os trabalhos legislativos subsi-
diando políticas públicas ou apenas postando notícias e tirando dúvidas 
da sociedade.
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A pesquisa contempla a coleta de dados mediante entrevistas em 
profundidade e levantamento documental simples. Para sua compre-
ensão, são utilizadas técnicas de análise de conteúdo e de discurso, em 
momentos distintos, além de técnicas de linguística para desvelar os 
possíveis efeitos de seus atos.

Finalmente, a singularidade desse estudo consiste em permitir um 
debate sobre percursos metodológicos e suas possíveis implicações na 
resolução dos temas relacionados ao fenômeno da pesquisa. As reflexões 
sobre a definição do corpus, quais elementos dos dados serão analisa-
dos, as técnicas de coletas de dados e os critérios de análises poderão 
impulsionar outros estudos e produzir conhecimentos para futuras 
investigações dentro do mesmo campo de pesquisa. Potencialidades 
do Design Inclusivo através da transdisciplinaridade
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Contos de Fadas se realIzaM: o Jogo entre 
FICção e realIdade presentes no CoMerCIal 
“novas Fadas” da nIke protagonIzado por 

rayssa leal

Monique de Souza Sant’Anna Fogliatto

O vídeo de uma menina de sete anos saltando uma escadaria sobre um 
skate vestida de fada ganhou o mundo através da internet e apresentou a 
skatista Rayssa Leal aos holofotes midiáticos. De lá para cá, as pranchas 
do asfalto levaram a “Fadinha do skate” aos lugares mais altos do pódio 
em diversas competições, inclusive ao inédito segundo lugar nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no qual o skate street foi estreante. É exatamente 
em 25 de julho de 2021, horas antes da prata olímpica inédita na edi-
ção de Tóquio 2020-2021 que a Nike, patrocinadora da atleta, lança 
o vídeo da campanha “Novas Fadas”. Trata-se, antes de tudo, de uma 
projeção de expectativas visando o excelente retrospecto profissional 
da skatista, cujo destaque vai para o vice-campeonato mundial da Street 
League Skateboarding (SLS) em 2019, além de outras etapas da mesma 
competição. Aproveitando-se do apelido carinhoso pelo qual a jovem 
skatista é chamada, Fadinha, a campanha publicitária se estrutura em 
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um interessante jogo entre realidade e ficção, trazendo à cena ícones 
que remetem aos mais clássicos filmes de contos de fadas da franquia 
Disney: A Dama e o Vagabundo, Branca de Neve e Cinderela, que tam-
bém está presente por meio da trilha sonora escolhida para compor o 
vídeo publicitário. Rayssa também traja asas imaginárias que, ao final 
da peça, se esvaem para dar lugar à realidade, à conquista do sonho 
infantil. As nuances de realidade ficam a cargo do cenário escolhido: 
becos, vielas, pichações, escadarias e manobras características ajudam 
a “trazer de volta” a origem do skate street, modalidade em que atua 
profissionalmente a skatista.

Para além da “magia” e dos encantos do universo infantil, as nuances 
de realidade presentes na peça publicitária são essencialmente importan-
tes para dar destaque ao cenário de gênese do skate street. O ambiente 
urbano, representado por becos e vielas, é trazido à cena para relembrar, 
ainda que através do interdiscurso imagético, o surgimento desta prática, 
marcada por um contexto de afirmação de identidades e de subversão 
de uma ordem instituída, principalmente se tomarmos como referência 
o cenário brasileiro das décadas de 1960-80, sob vigência da Ditadura 
Militar (Machado, 2012).

Além disso, ao propor o sentido de identificação de uma nova geração 
de “fadas” skatistas acionando ícones de sedimentações contidos em 
contos de fadas tradicionalmente componentes de nossas memórias, a 
campanha dá protagonismo ao mundo de sonhos a serem realizados, 
primeiramente a partir da imaginação, entendida enquanto “faculdade 
pela qual alguém pode empatizar com outros – pela qual, por exem-
plo, pode-se andar às apalpadelas dentro do território desconhecido de 
outra cultura.” (Eagleton, 2011, p.70). É utilizando-se dos recursos da 
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imaginação que Rayssa ganha “asas virtualizadas” e transforma o que 
antes era apenas um sonho infantil em realidade: viver profissionalmente, 
e ser reconhecida, por um hobby.

O jogo discursivo entre “mundo dos sonhos” e “realidade” presentes 
na publicidade da Nike é de grande valia também quando olhamos para 
a legenda do vídeo publicado no canal da marca. Nela, as intencionali-
dades narrativas se fazem ainda mais claras, na medida em que o texto 
afirma que “As fadas de verdade não têm asas nem varinhas mágicas. 
Elas andam de skate e brilham nas manobras.”, o que complementa 
o sentido do título da peça publicitária, denominada “Novas Fadas”.

Se, por um lado, a trilha sonora do filme Cinderela (1950), “Um sonho 
é um desejo d’alma”, composta por João de Barro e interpretada por 
Simone de Morais, é essencial para a composição do “clima” da peça 
publicitária, por outro, a proposta central de nunca deixar de “ser 
criança” e acreditar na realização dos sonhos mais intangíveis torna o 
comercial um importante objeto de análise para compreender a impor-
tância da ascensão, midiática e esportiva-profissional, de Rayssa Leal. 
Essa constatação se faz mais clara quando nos atentamos ao final da 
peça publicitária, composto pelo vídeo viral que deu início à trajetória 
midiática da atleta brasileira. Com olhares atentos para as particulari-
dades que envolvem a produção e a veiculação desta peça publicitária, 
sobretudo tratando-se de uma produção ainda anterior à conquista 
inédita da prata olímpica em Tóquio, a proposta deste artigo é, a partir 
de uma base discursiva francesa, buscar discorrer algumas impressões 
sobre a peça publicitária “Fadas Existem” pautada no jogo maniqueísta 
realidade x ficção.
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tvs de Clubes, IdentIdade e reConHeCIMento: 
o Caso da Flatv e da sl benFICa tv 

Gustavo Teixeira de Faria Pereira
Iluska Maria da Silva Coutinho

Paula Leão Delgado

A proposta do presente trabalho é a de refletir sobre o futebol como 
uma paixão que ultrapassa o esporte, constrói realidades (Berger & 
Luckman, 1985) e toca no imaginário, na representação e nos laços iden-
titários (Silva, 2000; Woodward, 2000) e de reconhecimento (Honneth, 
2003). Assumindo um ambiente globalizado (McLuhan, 1962) e midia-
tizado (Hjarvard, 2014; Verón, 1999) e considerando a internet como um 
espaço propício para a expansão da comunicação – seja ela dos meios de 
comunicação de massa ou de novas mídias – buscaremos compreender 
um movimento que ganhou forças no século XXI: as TVs de clubes em 
“telas” como espaços para a propagação de informação especializada e 
exclusiva, ressaltando o sentimento de amor, identidade e pertencimento 
de seus adeptos. Para tal, tomaremos como objetos empíricos a FlaTV, 
canal oficial do Clube de Regatas do Flamengo no Youtube e a página 
no Youtube chamada Sport Lisboa Benfica, referente ao SL Benfica. 
O recorte analítico será a passagem do treinador português Jorge Jesus, 
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ídolo da torcida do Flamengo por ganhar diversos títulos em 2019 e 
2020 e também ídolo no Sport Lisboa Benfica, clube em que se tornou 
treinador após saída do Flamengo, em 2020, a convite do presidente do 
Benfica à época, Luís Filipe Vieira. Para investigar a questão da paixão 
e dos laços de pertencimento que podem se estabelecer entre os vídeos 
publicados nos canais do Youtube de ambos os clubes, motivados pelo 
período em que Jorge Jesus comandou ambas as equipes, utilizaremos 
como metodologia a Análise da Materialidade Audiovisual (Coutinho, 
2018), que busca traçar uma avaliação dos produtos audiovisuais como 
um todo, considerando o texto, o para-texto e seus elementos como 
uma unidade, sem que seja necessária a decomposição deste material. 
Os resultados preliminares apontam para uma relação de aproximação 
dos torcedores no quesito informação, já que são divulgados vídeos de 
bastidores, transmissões, entrevistas, coletivas de imprensa e outros 
conteúdos que estão diretamente ligados aos clubes, portanto, sendo 
materiais especializados e segmentados para o público que tem interesse 
em consumir estes conteúdos. Por outro lado, à medida que prometem 
veicular produções exclusivas, há uma ideia de imersão nas informações 
diárias do Clube de Regatas do Flamengo e no Sport Lisboa Benfica, 
algo que não se confirma ao observarmos uma superficialidade nos 
produtos que são produzidos e veiculados pela FlaTV e pela página 
do Benfica TV. Soma-se a isso o fato de a FlaTV ter um espaço pago e 
exclusivo para assinantes chamado FlaTV+, em que a promessa seria 
a de uma experiência ainda mais completa sobre assuntos relacionados 
ao Flamengo e a existência de um canal oficial do Sport Lisboa Benfica 
na televisão, criado dezembro em 2008 e primeiro canal televisivo de 
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um clube português que funciona 24 horas com materiais produzidos 
e veiculados pelo Benfica.
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neyMar nas MídIas soCIaIs: 
uMa análIse do perFIl do 

Jogador CelebrIdade no InstagraM (2022)

Luis Henrique Mendonça Ferraz

Por meio da Análise do Discurso de linha francesa, a proposta a 
seguir analisará as publicações de Neymar Jr., no Instagram, em 2022. 
Este resumo estendido é uma continuação de um estudo anterior sobre a 
construção da imagem de Neymar Jr. no Instagram, intitulado “A cons-
trução da imagem de Neymar Jr. nas Mídias Sociais: uma análise do 
perfil do jogador/celebridade no Instagram (2020-2021). Como resul-
tados do estudo anterior, no caso, dos anos de 2020 e 2021, tivemos nas 
publicações do Instagram a imagem de Neymar Jr., como: 1) craque, 
2) celebridade, 3) homem de sucesso e 4) homem religioso e sua fé em 
Deus. A categoria de análise do “homem religioso e sua fé em Deus”, 
naquele momento, apresentou-se como inédita, em especial, por pesqui-
sarmos e analisarmos a construção imagem de Neymar Jr., pelo menos, 
desde de 2011. Nesta proposta, agora, em 2022, além das repetições das 
imagens frequentes de Neymar Jr. como craque, celebridade e homem 
de sucesso, tivemos a repetição da categoria “o homem religioso e a fé 
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em Deus”, no entanto, com uma particularidade: as publicações com 
conteúdos direcionadas a fé foram utilizadas apenas em contexto de 
pré-jogos e/ou decisões esportivas, ou seja, foram direcionadas apenas 
para o exercício profissional de Neymar Jr..

Em 2020 e 2021, inicialmente, as mensagens religiosas estiveram, 
de maneira mais contundente, ligadas à vida pessoal de Neymar Jr – à 
época, o jogador/celebridade esteve envolvido em investigações sobre 
um suposto caso de agressão a Najila Trindade e também a um suposto 
caso de assédio sexual, feito por uma ex-funcionária da Nike, empresa 
de materiais esportivos da qual foi garoto-propaganda. As mensagens 
religiosas utilizadas por Neymar Jr. e/ou seus assessores de comunicação, 
nos casos supracitados, fizeram alusão ao julgamento divino, já que o 
jogador/celebridade é temente a Deus. Em ambos os casos, Neymar 
Jr. dá entender que na justiça dos homens é, de antemão, considerado 
culpado. Desse modo, a fé em Deus e na justiça divina produzem o 
efeito de sentido de que Neymar Jr. acredite que sua “salvação” virá 
apenas por um julgamento superior, de Deus – de sua onipresença, de 
sua onisciência e de sua onipotência. Logo, Neymar Jr., apresenta-se 
como alguém crê, que busca por meio da fé em Deus o suporte para 
o enfrentamento das adversidades de sua vida. De certa maneira, as 
publicações religiosas no Instagram além de serem uma resposta da fé 
de Neymar Jr., apresentam-se também com uma resposta a todos os seus 
críticos: não está preocupado com o julgamento dos homens a respeito 
de sua atuação profissional e de sua vida particular.

Em 2022, Neymar Jr. e/ou seus assessores de comunicação, publi-
caram mensagens de cunho religioso apenas com ligação e relação a 
sua profissão – a saber, em 2022, Neymar Jr., não esteve envolvido em 



581

meistudies

nenhuma grande polêmica em sua vida particular. Podemos, assim, 
interpretar que a profissão do jogador/celebridade é, atualmente, o seu 
maior desafio. Em grande parte das vezes, Neymar Jr. é criticado pela 
mídia esportiva brasileira por não desempenhar e fazer jus ao talento 
que possuí, transmitindo a ideia de falta de profissionalismo – fato sem-
pre rebatido pelo próprio jogador, pelo Neymar Pai, pelos “parças” e 
pelos demais profissionais que fazem a gestão da imagem e da carreira 
de Neymar Jr.

Como resultados desta pesquisa, em 2022, até a data de 24 de julho 
de 2022, no Instagram, foram ao menos 16 publicações de mensagens de 
fé e/ou com passagens bíblicas, todas publicadas na Mídia Social antes 
das partidas em que Neymar Jr. atuou, tanto pelo Paris Saint-Germain 
Football Club quanto pela Seleção Brasileira de Futebol. Portanto, as 
publicações religiosas passaram, de fato, a fazer parte da construção 
do “eu” e da imagem do jogador/celebridade no Instagram – princi-
palmente, por ser uma mídia social dedicada ao compartilhamento de 
fotos e de imagens –, de um perfil seguido por 176 milhões de usuários. 
O objetivo da pesquisa não é o de questionar a fé de Neymar Jr., mas, 
sim, de entender como as mensagens religiosas (da fé em Deus) podem 
também ajudar na produção de discursos para um personagem tão con-
troverso – das polêmicas de sua vida privada e de sua vida profissão 
que acabam por acalorar discussões e pertencer também ao cotidiano do 
povo brasileiro. Cabe lembra que Neymar Jr. é ainda o maior jogador de 
futebol brasileiro em atividade e de uma das mais potentes celebridades 
brasileiras e mundiais. Logo, a análise sobre a produção, a construção, 
a divulgação e a manutenção do status de craque e de celebridade de 
Neymar Jr. interessam muito aos estudos em comunicação e do futebol.
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InForMação, entretenIMento e a MIstura de 
dIFerentes lInguagens: uMa análIse sobre a 
proposta da Cobertura esportIva no quadro 

“Fala MuIto!”

Ana Carolina Campos de Oliveira

A cobertura esportiva na televisão desenvolve sua identidade no 
ambiente audiovisual, marcada por características como a linguagem 
mais simples, coloquial e sentimentalista (Coelho, 2011), apresentação 
mais informal, narrativas focadas em personagens e atenção a temáticas 
que fogem ao factual, explorando aspectos extra-campos, conteúdos 
memorialísticos e recursos tecnológicos. Tais características evidenciam 
que o telejornalismo esportivo se apresenta como uma editoria híbrida, 
não restrita apenas a seu papel informativo ou de entretenimento, mas 
se configurando como um segmento de infotenimento (Dejavite, 2007; 
Padeiro, 2015).

Há, contudo, críticas de estudiosos do tema acerca do modelo de 
infotenimento, principalmente no que diz respeito à exaltação do entre-
tenimento em detrimento da informação. Oselame (2010) aponta, como 
exemplo, a reestruturação do telejornalismo esportivo na Tv Globo, que 
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deu origem ao que a autora denomina como “Padrão Globo de Jornalismo 
Esportivo”. Segundo Oselame (2010), esse novo modelo é marcado 
pela banalização da notícia, o descaso com as técnicas jornalísticas, a 
exacerbação do humor, a reinterpretação do conceito de criatividade, 
o empobrecimento do texto e a tendência a transformar o jornalista na 
notícia. Nesta nova lógica, a qualidade e a credibilidade do conteúdo 
são colocadas em segundo ou até mesmo terceiro plano, prezando pela 
forma e pelo divertimento.

O presente trabalho visa investigar, utilizando o método de Análise 
da Materialidade Audiovisual (Coutinho, 2016), como o telejornalismo 
esportivo atual tem explorado diferentes recursos em suas produções, 
a partir da observação do antigo programa do SporTV e agora quadro 
do Esporte Espetacular, da TV Globo, “Fala Muito!”. A partir de três 
eixos temáticos de análise, buscou-se observar como a informalidade 
se apresenta dentro deste quadro e como ela é utilizada a serviço da 
informação; quais são os elementos utilizados na construção do produto; 
e como e se, apesar da predominância das características ligadas ao 
entretenimento, o Fala Muito! reafirma seu lugar como um conteúdo 
também informativo.

Dentre os resultados observados, destaca-se que, apesar da infor-
malidade de apresentação e linguagem já ser uma característica do 
telejornalismo esportivo, esse aspecto é utilizado de forma acentuada 
na construção do Fala Muito!. Notou-se também o diálogo estabelecido 
com outros meios, a partir da mescla na utilização de imagens e lin-
guagens do cinema, da televisão e também de elementos próprios dos 
meios digitais, como as redes sociais. Levando em consideração que 
o entretenimento ocupou parcela significativa do quadro, percebeu-se 



584

meistudies

ainda que o conteúdo informativo também estava presente, inclusive 
com algumas estratégias utilizadas para tentar garantir, mesmo que de 
forma subliminar, a credibilidade das informações contidas nas matérias.

Frente a um cenário em constante evolução e adaptação a novas 
tecnologias, meios digitais e convergência midiática, as formas de 
produção, circulação e consumo estão sempre se modificando (Jenkins, 
2009), o que demanda ao jornalismo uma atualização quanto às diferen-
tes formas de informar, para que este não deixe de cumprir seu papel 
de forma eficiente, levando em consideração os novos hábitos e inte-
resses dos espectadores. Apesar das críticas ao infotenimento, pode-se 
dizer que esse modelo se apresenta como uma potente ferramenta de 
comunicação, permitindo diversas possibilidades e formas de narrar e 
transmitir um conteúdo de cunho informativo.
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