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Redes Digitais e Culturas Ativistas é um evento elaborado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC-Campinas. Sua primeira 
edição foi realizada em junho de 2016. O evento colabora com a interlocução 
entre programas da própria universidade e de outras participantes, recebendo 
trabalhos de pesquisadores de todo Brasil e também de outros países. A partir 
de uma perspectiva interdisciplinar, este evento busca promover o debate plural 
entre os participantes a fim de criar espaços que aproximem diferentes áreas do 
saber/fazer político, cultural e midiático.

TEMÁTICA DO III ENCONTRO: A CRISE DO HUMANISMO 
E AS CONSEQUÊNCIAS PARA A DEMOCRACIA
Em sua terceira edição, o Redes Digitais e Culturas Ativistas tratou do tema 
“A crise do humanismo e as consequências para a democracia”. A conjuntura 
política e social que vivenciamos, tanto em nível nacional quanto mundial, coloca 
em evidência o advento de culturas contestatórias que provocam estruturas de 
poder, acendendo reflexões sobre práticas diversas. Neste ano, a temática do 
evento dialogou com esse cenário instigante e vivo da produção acadêmica e 
das práticas em movimentos sociais, coletivos artísticos, espaços educacionais, 
entre outros.

O debate proposto sugeriu a reflexão sobre o advento de novas tecnologias que 
interagem com o ser humano e o desafiam. Essas tecnologias transformam o 
mundo do trabalho, tornam as cidades inteligentes, reconfiguram os cenários 
da comunicação, influenciam as decisões políticas dos cidadãos e impulsionam 
a geração de dados para diferentes atividades comerciais e não comerciais. As 
mudanças nas relações entre ser humano e tecnologia provocam instabilidades, 
inconstâncias e inseguranças em amplo espectro, gerando ataques à cultura, à 
democracia, à liberdade de ir e vir, às identidades, às formas de expressão e à 
arte. É nesse contexto de tensão, em que culturas ativistas afloram em busca 
de representatividade, contestação e visibilidade, que se pretendeu construir 
diálogos e reflexões.  

O evento aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2019 no Centro de Linguagem 
e Comunicação, no campus I da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

APRESENTAÇÃO
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A programação contou com palestras, mesas de debate, workshops, exposição 
artística, exibição de documentários e apresentação de trabalhos. A fim de 
nortear os participantes, dividimos as temáticas em onze grupos de trabalho 
(GTs) que foram divulgados juntamente com a chamada de trabalhos.

Palestrantes

• Pedro Meira Monteiro (Princeton University, EUA)
• Palestra “O ativismo nos tempos da cólera: velocidade e política no mundo 

digital” com Almir Almas (ECA-USP). Palestra: “Semiosfera Audiovisual - 
expansão de linguagens de uso e de produção”

• Daniel Lima (ECA-USP). Palestra: “Descolonizar a tecnologia”
• Pollyana Ferrari (PUC-SP). Palestra: “Empatia, ética e a sociedade da 

desinformação”
• Alexander Maximilian Hilsenbeck Filho (Cásper Líbero). Palestra: “Labirintos 

e curto-circuitos: a fragmentação do ativismo social”

Performances 

• Dudu Tsuda (UNESP)
Físico :: Silêncio, o espaço tempo de resistência e resiliência, performance de 
arte sonora
• Felipe Merker Castellani (UFPel) e Alessandra Bochio (UFRGS)
Transduções#4, performance audiovisual

Curtas exibidos

• Na Trilha do Boi Falô
Direção Cauê Nunes. 2019. 30 min.
• Trilogia Incompleta
Direção de Felipe Neves, Juliana Garzillo e Lucas Lespier. 2016. 23 min.
• BranCURA
Direção de Giovana Zimermann. 2016. 15 min.

Exposição Coletiva

Artistas e trabalhos:
• Acácia Azevedo – Glacialis (2018)
• Ana Elisa Carramaschi – Sem título (hashtags)
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• André Bonani – Traça, instação (2019)
• Carolina Mantovani – Olhares (2019)
• Fernanda de Souza Oliveira – <title> # </title> (2018)
• Luis Meira – Desenhos 
• Nicolau Centola – R$ 4,00
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Grupos de Trabalho (GTs)

GT 1 – CORPOREIDADE, CIDADE E REDES SOCIAIS 
VIRTUAIS

São múltiplas as formas como a corporeidade tem sido resignificada nas 
relações mediadas e situadas nas redes sociais virtuais. Trata-se de novas 
formas de se relacionar com o mundo, com o Outro e de compreensão do Si. 
Este grupo de trabalho busca abrigar as pesquisas e reflexões sobre os impactos 
e as reverberações nas formas de exposição, reconhecimento, identidade e 
diferença no contexto do pós-humanismo, seja pelo agenciamento dos corpos, 
suas representações ou objetificação. Qual o lugar do corpo neste contexto? 
Os movimentos socioculturais urbanos, por exemplo, propõem outras formas 
de sociabilidade que são possibilitadas pelas redes sociais virtuais, provocando 
um duplo agenciamento do corpo, na rede e na cidade. O prolongamento desta 
corporeidade, bem como sua reverberação ou redefinição, projetam relações 
diacrônicas e/ou sincrônicas as quais nos provocam a repensar o sentido do 
corpo e da cidade.

Coordenadores: Antonio Bernardes (UFF), Fernanda Cristina de Paula (IFMG) e 
Eduardo Marandola Jr. (FCA/Unicamp)

GT 2 – CRISES E (RE)CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA 
MIDIÁTICO NA DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA

A recente experiência brasileira de eleger um candidato à Presidência da República 
sem simpatia e apoio por parte do sistema de mídia tradicional é um claro 
sintoma da redução do grau de influência dos meios tradicionais em detrimento 
do potencial de mobilização adquirido pelas redes sociais digitais em processos 
eleitorais. O fenômeno aponta para questões sensíveis à democracia, como o 
surgimento e proliferação de “fake news” ; o incentivo à polarização de extremos, 
com a decorrente perda dos territórios de centro; a predominância de discursos 
entoados pela emoção; a fusão entre o público e o privado no campo político; 
os novos papéis que se reservam aos meios tradicionais, como o jornal, a TV e 
o rádio; a (des)profissionalização  da política e o sentido ético das campanhas 
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eleitorais; os níveis de envolvimento do eleitor na democracia representativa; e 
a utópica hipótese de uma democracia participativa a partir das tecnologias de 
informação e comunicação em permanente desenvolvimento.

Coordenadores: Carlos Alberto Zanotti, César Pereira e Rogério Bazi (PPG Limiar/
PUC-Campinas).

GT 3 – DA MEMÓRIA À NUVEM: COMPOSIÇÃO, 
ARQUIVAMENTO, PERFORMANCE E DIFUSÃO DE 
POESIA.

Através dos tempos, a poesia foi preparada como canto, rito, dança, cena, 
página ou link. O poema correu de boca em boca como patrimônio imaterial 
dos povos. O poema circulou por manuscritos inseridos em práticas de leitura 
com oralização. O poema pode conjugar-se à música de orquestra, à canção, 
à declamação aristocrática ou à entonação comunitária. Os suportes tanto se 
sucederam, conforme as mudanças técnicas e civilizacionais, quanto dividiram os 
espaços sociais, pois as novas matrizes comunicacionais não necessariamente 
neutralizam as antigas. A web, justamente, parece somar, de modo jamais 
visto antes, instrumentos de armazenagem, democratização e simultaneidade 
de produções e recepções do fazer poético. Nela, a exibição do improvisador 
iletrado disputa likes com as letras do poeta culto. O objetivo deste grupo de 
trabalho, portanto, é discutir diferentes sistemas do texto poético, da memória à 
nuvem, em suas continuidades e descontinuidades em termos de composição, 
performance e difusão como texto, voz e vídeo.

Coordenadores: Pedro Marques (UNIFESP) e Francine Ricieri (UNIFESP)

GT 4 – ENTRE (DIS)CURSOS: A FORMAÇÃO DAS 
IDENTIDADES E DA MEMÓRIA EM TEMPOS E ESPAÇOS 
(NÃO) DIGITAIS.

A proposta desse GT é trazer à discussão trabalhos que dialoguem com os 
processos de construção de memória em contextos espaço-temporais diversos, 
que se materializam em diferentes discursos, como os da mídia, da política, 
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de gêneros, da literatura, indiciando traços da subjetividade e das identidades 
que nesses ambientes se constroem e entendendo a leitura dos arquivos como 
possibilidades de interpretação marcadas por uma vontade de verdade e pelas 
redes de saber-poder. Trabalhos que se dediquem ao estudo de narrativas, de 
autonarrativas e/ou de espaços heterotópicos que se mostrem relevantes na 
formação de identidades e de modos de subjetivação são alguns dos focos 
deste GT.

Coordenadoras: Eliane Azzari, Eliane Righi e Maria de Fátima Amarante (PPG 
Limiar/PUC-Campinas).

GT 5 – ESPAÇO URBANO E REDES DIGITAIS
A informatização da vida cotidiana é realidade e tende a expandir-se no futuro.  
No meio urbano faz-se presente no acesso a bens e serviços públicos e na própria 
vivência do espaço público. São muitos os sistemas e os comportamentos 
transformados pela informatização, desde a vigilância até o acesso wifi nos 
espaços públicos. Como o espaço urbano se transformou e se transformará com 
a contínua inserção da informatização e da participação dos cidadãos nas redes 
sociais? Como estas transformações afetam as pessoas e as relações políticas 
e sociais?  Sexo, a faixa etária, a localização da moradia, o perfil profissional 
e sociocultural– quais as homogeneizações e as diferenciações, os ganhos e 
perdas trazidos pela automação, acesso remoto a serviços e pela participação 
nas redes sociais?

Coordenadores:  Laura Machado de Mello Bueno, Luiz Augusto Maia Costa, Jane 
Victal Ferreira e Manoel Lemes da Silva Neto (professores do corpo docente 
permanente do POSURB-ARQ, PUC-Campinas)

GT 6 – EXTREMIDADES: EXPERIMENTOS CRÍTICOS, 
CURATORIAIS E ARTÍSTICOS

Em uma era associada a contínuos deslocamentos, à decomposicão e à 
incerteza, a escrita da crítica é aqui ativada como experimento, na tentativa 
de produzir situações de risco no que diz respeito a leituras de trabalhos em 
trânsito, limítrofes e instáveis. Como experimentos críticos, tratamos de 
possíveis caminhos tanto para o estudo da crítica e da curadoria, quanto para 
o estudo em arte, em poéticas e em práticas midiáticas. Temos como objetivo 
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explorar, em especial, questões relacionadas às redes audiovisuais, ao cinema, à 
performance e à arte contemporânea como práticas em crise, atravessadas por 
procedimentos como os da desconstrução, contaminação e compartilhamento.

Coordenadores: Alessandra Bocchio, Carlos Eduardo Nogueira, Christine Mello e 
Larissa Macêdo  (Grupo Extremidades/PUC-SP)

GT 7 – INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO NA ERA DA PÓS-
VERDADE

A chamada era da pós-verdade, em que o apelo às crenças subjetivas mina 
a confiança em fatos objetivos, tem sido objeto de discussão e análises nos 
âmbitos acadêmico, social e midiático. O tema se mostra em evidência 
diante das ameaças representadas pela desinformação disseminada em 
forma de fake news, que, segundo alguns estudos recentes, têm influenciado 
as conversações na esfera pública, têm permitido a manipulação do debate 
político e, consequentemente, podem ter influenciado resultados eleitorais. 
Estudo publicado pela revista Science em 2018 por Vosoughi et al. revelou que 
os seres humanos são os responsáveis pela disseminação em larga escala 
das chamadas fake news.  Para alguns, no sentido de enfrentar esses e outros 
desafios trazidos pela ampla disseminação de notícias falsas por meio das redes 
sociais e de aplicativos mensageiros, a educação ou letramento midiático se 
apresentam como possibilidades de combater a raiz do problema. Há também 
quem defenda, do ponto de vista do jornalismo, a necessidade de fortalecer a 
prática da checagem de fatos, ou fact-checking, em resposta à divulgação em 
massa de informações não verificadas. Esse grupo de trabalho tem por objetivo 
reunir trabalhos e pesquisas que se lancem sobre os temas: pós-verdade, fake 
news, fact-checking, educação e letramento midiático.

Coordenação: Alberto Freitas Filho, Pollyana Ferrari (TIDD/PUC-SP)

GT 8 – MEDIA ECOLOGY E A BUSCA POR EQUILÍBRIO 
EM UMA VIDA ALTAMENTE CONECTADA

Os smartphones alteraram não apenas a maneira como costumávamos usar o 
telefone, mudaram a forma como nos relacionamos uns com os outros. Nesse 
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contexto, quais são os desafios de uma vida altamente conectada? O que as 
telas estão fazendo de nós e o que estamos fazendo uns com os outros? Como 
os meios de comunicação afetam a percepção, a compreensão, o sentimento e 
o valor humanos? Tais questões traduzem o que pretendemos investigar nesse 
grupo de trabalho, amparados pelas contribuições teóricas de autores como 
Marshall Mcluhan (1911- 1980), Eric Mcluhan (1944- 2008), Derrick de Kerckhove 
(1944) e Douglas Rushkoff (1961). Além de trabalhos relacionados à pesquisa 
de Media Ecology, serão acolhidas também propostas que dialoguem com as 
temáticas sobre resistência e desintoxicação digital, ecocrítica e mídia tática.

Coordenadores: Denise Lourenço (ESAMC) e Ronaldo Barbosa (Unicamp)

GT 9 – MÍDIA, CIDADE E PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS

Reflexões teóricas e metodológicas, bem como resultados de trabalhos 
empíricos sobre a cidade como locus dos processos culturais e suas relações 
com a mídia formam o universo de reflexão e debate acadêmico deste grupo de 
trabalho. Compõem o escopo de discussão pesquisas que considerem a cidade 
como espaço de circulação das práticas socioculturais, que busquem pensar 
os modos como tais fenômenos delimitam o espaço (concreto e imaginário) e 
condicionam a geração de sentidos nos ambientes urbanos.

Coordenadores: Paulo Celso Silva e Mara Rovida, Grupo de Pesquisa Mídia, 
Cidade e Práticas Socioculturais do PPG em Comunicação e Cultura (UNISO)

GT 10 – PÓS-IMAGEM
A imagem contemporânea, entre representação e simulação, abandona a 
estabilidade ontológica para constituir-se no espaço-tempo das interconexões 
em rede. Entre protocolos, linguagens, algoritmos, materialidades e técnicas, a 
imagem recusa a condição de referência para potencializar outras realidades, 
modos discursivos, experiências perceptivas. Importam as produções artísticas 
que mobilizam uma noção amplificada sobre o termo tecnologia, não somente 
vinculado à dimensão computacional, pelo exercício da distensão e contaminação 
entre processos históricos e contemporâneos. Assim, interessa-nos discutir 
sobre a imagem e suas operações tecnológicas para a constituição poética.

Coordenadoras: Luisa Paraguai e Paula Almozara (PPG Limiar/PUC-Campinas)
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GT 11 – REDES DIGITAIS E O EXERCÍCIO DA 
DEMOCRACIA

Por se tratar de necessidade, e não de privilégio ou luxo (FERRARI, 2016), o 
acesso a informação deve ser tratado com atenção. As primeiras décadas do 
século XXI mostram que a internet, e nela as redes sociais, contribuem de forma 
significativa com a troca de informações e tem reconfigurado a comunicação. 
Os bancos de dados e algoritmos têm transformado o jornalismo, a publicidade 
e as relações públicas. Bauman (2014 apud ALMEIDA, 2014), inclusive, acredita 
na privação do acesso à internet como uma injustiça social. Pariser (2012), por 
sua vez, irá tratar das consequências do uso das redes sociais a partir da ótica 
da tecnologia, quando esta interfere na existência das bolhas sociais. Inegável 
é a responsabilidade que as redes sociais digitais carregam (e carregarão nos 
próximos anos) frente à democracia e ao direito de expressão dos cidadãos 
que constituem um governo regido por ela. Esse Grupo de Trabalho tem por 
objetivo identificar trabalhos e pesquisas que visem teorizar, caracterizar ou 
discutir o papel de estratégias e fenômenos nas redes sociais para o exercício 
da democracia.

Coordenação: Anselmo Penha, Luciana Gonçalves e Pollyana Ferrari (TIDD, 
PUC-SP)
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GT 1
CORPOREIDADE, CIDADE E REDES 
SOCIAIS VIRTUAIS
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CORPO EMBRANQUECIDO: A PERFORMANCE 
NEGRA COMO LUGAR DE VISIBILIDADE DOS 
CORPOS INSURGENTES 

Rodrigo Severo /USP1

RESUMO: Este resumo pretende apresentar ações performativas de artistas afrodiaspóricos que 
abordam em suas obras gestos críticos sobre a política do branqueamento. A ideologia racista do 
branqueamento se torna presente no Brasil após Abolição da escravatura. Ela foi entendida como 
projeto de nação defendida pelas elites brancas em meados do século XIX, e começo do século 
XX, que pretendia atingir uma higienização moral e cultural da sociedade brasileira por meio 
do clareamento da população. Dentre as performances elencadas neste estudo, encontram-
se três ações que refletem sobre o branqueamento: Antônio Obá (Atos da Transfiguração: 
Desaparição ou Receita para Fazer um Santo, 2015), Musa Michelle Mattiuzzi (Merci Beaucoup, 
Blanco! 2015), Renato Felinto (White Face and Blonde Hair, 2012). Para análise das ações, 
percorro um itinerário teórico, partindo dos estudos sobre branquitude e branqueamento no 
Brasil a partir de autoras (es) como Maria Aparecida Silva Bento (2012), Lourenço Cardoso 
(2008 & 2014), Lia Vainer Schucman (2012), Edith Pizza (2002), Kabengele Munanga (1986) 
dentre outros. Os trabalhos destes (as) artistas podem ser lidos como ações de resistência que 
produz um tipo de experiência estética que provoca questionamentos sobre os estereótipos 
negativos, as representações distorcidas e os estigmas coloniais e pós-coloniais sobre o “ser 
negro” na sociedade brasileira. Além destes trabalhos construírem camadas de reflexão sobre os 
desdobramentos da escravidão no Brasil, questionando tudo aquilo que tomamos como natural, 
o nosso comportamento, como nos relacionamos, eles também propõem a organização de outros 
modos de ver o mundo. Ao estabelecer poéticas e políticas da negritude que nos fazer refletir 
sobre como o legado desse sistema de pensamento hegemônico, escravocrata, ocidental, cristão, 
racista, heterossexual, branco, patriarcal eurocêntrico ainda se faz vigente na cultura do Brasil. 
Portanto, estes trabalhos serão entendidos como experiências afrodiaspóricos, “epistemologias 
pretas”, capazes de desestabilizar os dispositivos de poder sobre o corpo negro, construir novas 
narrativas, novos modos de ser e, sobretudo, alterar imaginários sobre as representações sociais 
e culturais da negritude brasileira. 
Palavras-Chave: Performance negra; Política do branqueamento; Artistas afrodiaspóricos; Corpo 
negro; Artivismo. 

1   Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (ECA-USP). E-mail: rodrigosevero2007@
yahoo.com.br   
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A PRODUÇÃO DE TATUADORES-CELEBRIDADE NA 
PLATAFORMA INSTAGRAM

Caio Rodrigues / PUC-Campinas1

Tarcisio Torres Silva / PUC-Campinas2

RESUMO: Neste trabalho, procuraremos discutir como os tatuadores em nossa atual sociedade 
iniciaram uma transição do campo puramente profissional para se aproximarem muito mais 
do meio artístico, sendo tratados até, em alguns casos, como verdadeiras celebridades. Nossa 
discussão passará das razões da alteração desse status e de como uma plataforma de rede social 
como o Instagram não só influencia, como ajuda e facilita nesse caminho. Em primeiro lugar, 
discutiremos sobre o conceito de celebridade em si a partir de Lipovetsky em seu livro “O Império 
do Efêmero”. Na obra, o autor explica como o conceito da moda massificada também vai se 
aplicar às celebridades, que com o passar do tempo também vão precisar “criar” essas pequenas 
diferenças para que sejam consideradas únicas e dentro da moda. O status de celebridade, então, 
passa a ser uma construção ditada pela própria moda da sociedade. Essas diferenças podem 
até mesmo ser pequenos traços de personalidade, modos de se vestir, atributos que tornam 
as celebridades menos intocáveis e mais humanas, o que também as aproxima do público que 
apela para elas. E como então aproximar o tatuador do mundo das celebridades? É por Le Breton 
(2013, p.34) e novamente Lipovetsky (2015, p. 221-222) que podemos entender que a tatuagem 
passou por um longo processo de ressignificação ao longo da história da sociedade, desde seu 
início em movimentos punks, quando possuía caráter de protesto, e também como em seu uso 
mais técnico em atividades ritualísticas e como símbolo de pertencimento a grupos sociais. O 
processo de ressignificação, então, passa exatamente pelo processo da moda massificada, no 
qual indivíduos procuram se diferenciar e se sentirem únicos, com o corpo sendo um de seus 
principais recursos para isso. É nesse âmbito de moda individualista, visando a personalização 
e a autonomia do ser que a tatuagem surge como poderosa ferramenta para as pessoas, 
especialmente por seu caráter permanente, aplicada em uma sociedade volúvel e que possui 
poucos elementos duráveis (Lipovetsky, 2015, p. 223). Procurando individualização em um 
mercado que começa a se tornar massificado, o indivíduo passa a procurar na tatuagem algo 
mais que um simples desenho. Ele quer algo único, que o represente e envolva sua história de 
vida e experiência, ou simplesmente seus gostos pessoais. O tatuador então, como profissional, 
precisa criar trabalhos únicos e começa, assim como as celebridades que citamos anteriormente, 
a transformar esses trabalhos únicos naquelas pequenas e essenciais diferenças para que esse 
seja considerado “diferente” e “exclusivo”. Quais são essas diferenciações entre os tatuadores   

1   Graduando em Publicidade e Propaganda na PUC-Campinas. Bolsista de Iniciação Científica FAPIC/Reitoria. 
E-mail: caio.arodr@gmail.com 
2   Professor pesquisador do Centro de Linguagem e Comunicação. Orientador do trabalho. E-mail: tarcisio.
silva@puc-campinas.edu.br 
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como elas são expostas por meio do Instagram é o que vamos observar neste trabalho.

Palavras-chave: Tatuador; Celebridade; Instagram; Corpo; Moda.
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INFLUENCIADORES DIGITAIS E SEU IMPACTO 

Nilton Matielli / UNISO1

Wilton Garcia / UNISO2

RESUMO: Com o crescimento e mudanças constantes da comunicação no ambiente digital, 
especialmente as disrupturas que a internet traz nas redes sociais junto aos usuários-interatores, 
buscamos como tema deste estudo a leitura do processo de interação entre influenciadores 
digitais e seus seguidores. Esse estudo se justifica pelas mudanças no modelo da comunicação, 
em que, anteriormente, tínhamos o emissor gerando o conteúdo e o receptor recebendo-o de 
maneira passiva e que agora é feito em “mão dupla”. O influenciador influencia seus seguidores 
e os seguidores, em retorno, retribuem com seus comentários, influenciando o “ídolo” e criando 
um ciclo retroalimentador entre influenciador e influenciado. Com tal dinâmica, essa relação 
revela consequências sociais e gera impacto diretamente relacionado ao ativismo social e ao 
consumo de bens e serviços. O problema percebido nessa nova forma de interação digital é 
que as consequências sociais estão relacionadas ao comportamento entre os seguidores, 
já que os integrantes dos grupos se influenciam entre si, graças aos pontos de afinidade que 
têm em comum (culturais e de consumo) e o interesse na influencia dos conteúdos expostos 
pelo influenciador. Diante da perspectiva do influenciador, o foco principal da geração dos seus 
conteúdos, é se “vender” como autoridade sobre os assuntos que expõe. Com essa estratégia, 
os seguidores tendem a considerar os influenciadores como a referência para um estilo de vida 
idealizado. Com isso, buscar elementos que representem/identifiquem o influenciador, seus 
pontos de vista e valores é uma forma do influenciado relacionar esse estilo de vida a si mesmo. 
No entanto, uma abordagem que não podemos esquecer são as consequências efêmeras desse 
impulso consumidor criado pelo espelhamento “ídolo/seguidor”, em que o seguidor busca um 
“espelho da Branca de Neve” que o diga o quão belo (a), inteligente (ou o que quiser ouvir) 
ele é a partir das influencias de seu ídolo. Nenhum desses impulsos é nativo do seguidor. São 
baseados na absorção de informações elaboradas pelo influenciador para serem consumidas 
de forma que os seguidores as absorvam sem criticas, levando os conteúdos expostos como 
verdades e referencias para o “mundo real idealizado”. O objetivo do estudo é avaliar a formação 
dos seguidores a partir dos conteúdos do Influenciador e os impactos para culturas ativistas 
e suas consequências para o consumo de marcas, já que o consumo de conteúdos e de bens 
pode gerar uma satisfação instantânea. Isto é percebido por elementos comportamentais sociais 
que vão de, por exemplo, um inocente flash mob num metrô até a criação de FakeNews contra 
pessoas públicas; do consumo de bens e serviços até a compulsão/aversão por alimentos e 
dependência física/psicológica de exercícios físicos. Para garantir o embasamento teórico, os 

1   Graduado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, Pós-Graduado em 
Administração de Empresas, Pós-Graduado em Marketing, Pós-Graduado em Marketing Digital. 
2   Doutorado em Comunicação pela ECA/USP; e Pós-Doutorado em Multimeios pelo IA/UNICAMP. 
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estudos contemporâneos aproximam os estudos culturais e as tecnologias emergentes, cuja 
metodologia utilizada é a qualitativa, tendo como técnica de pesquisa a dimensão empírica, a 
qual relaciona o percurso metodológico de observar, descrever e discutir tal proposição. 

Palavras-chave: Influenciador digital; Consumo; cultura ativista; Branding.
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OS CAMINHOS DO PÓS-HUMANO: O CUIDADO DE 
SI E OS ATORES NÃO-HUMANOS NO PROCESSO DE 
CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO BIOHACKER

Paulo Noboru de Paula Kawanishi / UNICAMP1

RESUMO: Em seus estudos sobre a relação entre o indivíduo e a verdade, o filósofo Michel 
Foucault, trabalho extensamente sobre a noção do cuidado de si. Parte do que ele apresentou 
como as tecnologias de si, a arte de cuidar de si se baseia na constituição do próprio indivíduo 
enquanto sujeito através de exames minusciosos sobre suas ações e sobre seus próprios corpos. 
A verificação poderia ir ser composta de práticas desde um diário até dietas. A descrição, assim 
como a função, de certas práticas de si são grandes contribuições feitas pelo filósofo. Contudo, 
a investigação do autor é povoada por elementos cuja participação foi deixada de lado: os 
não-humanos. Pensando que certas tecnologias, ou seja, não-humanos são fundamentais na 
formação da malha que é a subjetividade, propomos aproximar a noção de ator-rede de Latour 
com a de Foucault. Embora os autores tenham pontos divergentes, acreditemos que, na questão 
dos mecanismos de subjetivação, seja possível estabelecer um diálogo entre os dois autores 
que fornecerá um rico corpo teórico para se pensar o pós-humano e seus desdobramentos. 
Entendemos este como um termo guarda-chuva que, no momento, compreende diferentes 
acepções do que seria o “novo” humano. Entre as versões mais conhecidas, está o pós-humano 
defendido pelo transhumanismo e o pós-humano defendido pela pós-humanismo crítico. Mesmo 
diferentes, ambas representações apresentam características marcantes, como a amgibuidade 
constituintes do sujeito cuja existência não se ancora em nenhuma definição precisa. Como 
exemplo, tem-se o ciborgue, humano-máquina em relação sem delimitações precisas. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é discutir os conceitos de Michel Foucault e de Bruno Latour 
a partir do contexto de ação de biohackers. Estes são indivíduos cujas atividades englobam 
a obtenção e a manipulação de um saber sobre o corpo. Alguns de seus projetos envolvem 
obter dados de seus corpos com o objetivo de poder discipliná-los a, por exemplo, terem mais 
foco em seus trabalhos e, ao mesmo tempo, dormir menos. Utilizando de vários métodos, o 
movimento biohacking busca aprimorar o ser humano utilizando tecnologias para intervir no 
processo evolutivo, o que já demonstra a emergência do discurso transhumanista constituinte 
em seus projetos. Independentemente disto, a relação estabelecida pelos biohackers com os 
não-humanos é representativa para refletirmos sob sobre o cuidado de si como processo de 
subjetivação de um sujeito pós-humano. 
Palavras-chave: Pós-humano; Cuidado de si; Teoria Ator-rede; Subjetividade; Ciborgue. 
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS COMO FORMA 
DE ATIVISMO MIDIÁTICO, UM OLHAR A PARTIR DA 
EXPERIÊNCIA DE ALEXANDRAS LORAS 

Dariane Lima Arantes / ESPM1

RESUMO: Nesta reflexão, articulamos as dinâmicas entre comunicação e culturas do consumo na 
discussão centrada nas visibilidades sociais que emanam das vivências midiáticas de mulheres 
negras, concebendo os territórios digitais como ambientes potenciais para a construção de 
debates, principalmente no que concerne a questões acerca das experiências socializantes de 
mulheres negras, marcadas pelo racismo e preconceito. Os espaços midiáticos atuam como 
lugares de disputas de significações, onde narrar é se fazer visível, em tempos onde os meios de 
comunicação são levados ao centro da vida cotidiana. Assim, a mídia se converte em uma arena 
de disputas de sentido dos corpos, pois, ao mesmo tempo em que propaga e reitera estigmas, 
também vai se tornando um lugar de luta por visibilidade, legibilidade e legitimidade social de 
setores minoritários na contemporaneidade. Partimos de reflexões metodológicas pautadas 
no conceito de espaço biográfico, entendendo que essas narrativas de si podem ser capazes 
de reconstruir o passado e dar sentido ao presente, na medida que reconstituem trajetórias 
ao avaliarem as experiências vividas (RAGO, 2013). Construídas nos espaços midiáticos, essas 
narrativas são ao mesmo tempo produtos e dispositivos de interpretação das culturas midiáticas 
(RINCÓN, 2006). O relato, assim, implica em uma temporalidade social, que excede as capacidades 
do sujeito da narração, por pressupor que esse “eu” não tem uma história própria que não seja 
uma relação (BUTLER, 2011). Como objeto empírico desta investigação nos atemos a presença 
midiática da ex-consulesa Alexandras Loras. Filha de mãe francesa, de família aristocrata, e de 
pai africano de uma aldeia em Gâmbia, Alexandra, de 41 anos, é nascida no gueto de Corbeil-
Essonnes, na periferia de Paris. Em 2013, mudou-se com seu marido para o Brasil, onde passou 
a adquirir notoriedade no contexto midiático com um discurso focado na conscientização sobre 
diversidade de gênero e de raça. Desde então, sua presença em canais de mídia massiva e em 
sites de redes sociais como o Facebook é constante. Suas participações em canais de televisão 
costumam versar sobre questões raciais e principalmente sobre suas experiências enquanto 
mulher negra e estrangeira no Brasil. Em nossa análise, percebemos que Alexandra Loras vincula 
sua narrativa biográfica a um engajamento nas redes sociais. Sua atuação no ciberespaço indica 
“as potencialidades do Facebook e das redes virtuais como espaços de debate político” (SEVERO; 
HOEFEL; SHIMIZU, 2017, p. 195), capazes de “construir e criar outras formas de atuação política 
e novos modos de intervenção no mundo” (Ibidem, p. 200). 
Palavras-chave: Espaços midiáticos; Narrativas autobiográficas; Ativismo; Alexandras Loras. 
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AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS 
E A COMUNICAÇÃO EM REDES DIGITAIS: 
OPORTUNIDADES E BARREIRAS PARA NEGÓCIOS 
DE IMPACTO SOCIAL DE PERIFERIA
 

Valéria Kabzas Cecchini1

RESUMO: O desenvolvimento acelerado das tecnologias de comunicação em rede está criando e 
destruindo barreiras, trazendo diferentes possibilidades à participação do indivíduo na sociedade 
e na economia. As transformações midiáticas que estão sendo produzidas neste processo, 
abrem caminho para formas inéditas de cooperação e viabilizando estruturas colaborativas e 
descentralizadas que não se encaixam nas definições de comunicação de massa ou interpessoal. 
Neste contexto, onde a comunicação em rede assume papel cada vez mais estratégico na 
produção de riquezas materiais e imateriais, os conceitos de multidão de Negri e Hardt (2005), 
convergência de Jenkins (2008), fluxo e redes sociais digitais de Friedman (2016) e Castells 
(2003) contribuem para a análise da produção dos negócios de impacto social, não apenas em 
termos econômicos, mas também como produção social, relações e formas de vida, ou seja, 
uma produção biopolítica. Os fluxos de informações, ideias e inovação ampliam a participação 
na economia, e a comunicação em rede permite a criação de agrupamentos à margem dos 
aparatos e meios formais, ajudando a superar a oposição que marca a relação entre mercado e 
cooperação social e abrindo possibilidades para negócios de impacto social positivo, rentáveis, 
gerados e conduzidos por indivíduos e comunidades periféricas. O caso estudado neste trabalho 
é a Boutique de Krioula, empresa que cria, produz e comercializa turbantes, brincos e outros 
acessórios inspirados na cultura afro-brasileira, idealizada com propósito social e como fonte 
de renda por uma mulher negra de um bairro periférico de São Paulo. O negócio se estrutura a 
partir de redes e cooperação na comunidade, ganha corpo nos meios digitais, onde consegue 
ganhar escala global com narrativas de inclusão, informação e entretenimento, promovendo a 
imagem e a participação feminina negra. A estrutura fundamentada em um fluxo de conteúdos 
em diversas mídias, em performances e experiências que se sustentam sob princípios de 
acesso, participação, reciprocidade e comunicação ponto a ponto, possibilita maior diversidade 
e tornam pequenos negócios periféricos viáveis. Por outro lado, apresentam-se dificuldades 
em ganhar escala de produção e divulgação, limitações financeiras, barreiras impostas por 
falta de capacitação e acesso a recursos tecnológicos. Estes aspectos levantam questões sobre 
as contradições da globalização, que é democratizante ao dar espaço para vozes menores e 
particulares, mas que também impõe limites significativos estabelecidos por uma concentração 
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COMUNICAÇÃO, NARRATIVAS E AFETOS:  UMA 
LEITURA DAS NARRATIVAS DO CANAL TER.A.PIA 
NO FACEBOOK 

Renata de Brito Silva / UNISO1

RESUMO: Este projeto tem como objetivo compreender as relações entre comunicação, 
narrativas e afetos existentes no canal TER.A.PIA, disponível na rede social Facebook. Buscando, 
de forma empírica, analisar os motivos pelos quais pessoas comuns narram fatos do cotidiano 
que as marcaram, de alguma forma e de maneira íntima, nos vídeos expostos no canal. Sob 
a abordagem de pesquisadores como Walter Benjamim, Vilém Flusser, Ciro Marcondes Filho, 
Edgar Morin, Muniz Sodré, Norval Baitello Junior, Miriam C. C. Silva, entre outros, iremos analisar 
o que faz, mesmo com o tempo tão fugaz, as pessoas que não conhecem os interlocutores 
prendem suas atenções por vários minutos para ouvirem as narrativas, gerando uma empatia, 
um vínculo com o desconhecido através de histórias que podem impactar aqueles que a ouvem. 
Este projeto pode nos ajudar a compreender as relações humanas na era das redes sociais e 
como a comunicação e a narrativa são utilizadas para expor as experiências. OBJETIVOS: O 
trabalho tem como objetivo geral: Compreender os fenômenos comunicacionais e suas relações 
com os afetos e narrativas que ocorrem a partir das interações proporcionadas pelo canal 
TER.A.PIA. Os objetivos específicos são: a) identificar e compreender a linguagem utilizada nas 
narrativas do canal; b) identificar os índices de linguagem relacionados ao afeto e à produção 
de vínculos; c) por meio das teorias da mídia de Vilém Flusser e Norval Baitello Junior, discutir 
as relações entre mídia, tempo e espaço na sua relação com a comunicação; d) pesquisar as 
redes sociais e suas relações com os indivíduos através das narrativas expostas e midiatização 
das experiências. MÉTODOS: Pesquisa se desdobrará de forma exploratória para definição das 
narrativas (sessões do canal) a serem analisadas, com base teórica sobre os conceitos utilizados e 
pesquisa bibliográfica para revisão do estado da arte, analisando as narrativas sob a perspectiva 
de Benjamin, Silva, Morin, Flusser entre outros. 

Palavras-chave: Comunicação; Narrativas Midiáticas; Redes Sociais; Afeto; Vínculo. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E RESSIGNIFICAÇÕES 
DAS MANIFESTAÇÕES DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

Adriana Cançado MUNAYER / PUC-MINAS1

RESUMO: O objetivo deste estudo é refletir a respeito das manifestações que a pessoa com 
encefalopatia crônica não progressiva (Paralisia Cerebral) emite em suas interações sociais 
no ciberespaço e em espaços informatizados, assim como, facilitar o entendimento dessas 
manifestações e como podem amenizar a exclusão social dessa pessoa. O trabalho foi desenvolvido 
apoiado na técnica da Psicomotricidade como uma ferramenta que viabiliza a ressignificação 
do olhar, dos sons e dos movimentos tônicos, oportunizando a estruturação da pessoa com 
deficiência para ser a pessoa com capacidade de comunicação, levando ao estabelecimento de 
relações e ao pertencimento social nas redes sociais virtuais e em suas relações cotidianas. Com 
este trabalho retira-se da pessoa com deficiência o estigma da incapacidade e assume se com 
seu potencial integro, desenvolvendo a confiança, autonomia, autoestima e reconstrução de 
sua identidade. O presente estudo trata de uma análise contextualizada da Corporeidade nas 
relações virtuais e ou cotidianas auxiliadas pela informatização e propõe a experiência de um 
trabalho corporal que possa amenizar as dificuldades relacionais da pessoa com encefalopatia 
não progressiva. Considera o individuo e suas relações com o corpo e apoia sua prática em 
reformular a relação entre alma e corpo e deslocar se da problemática mecanicista e dualista 
impostas pelo paradigma cartesiano. A proposta de ludicidade é ofertada em atividades que 
possibilitam momentos de prazer e desprazer, de encontro consigo e com o outro, de fantasia 
e de realidade, de ressignificação e percepção, de autoconhecimento e de conhecimento do 
outro, de expressividade e de integração afetiva dos envolvidos. A partir das vivencias e das 
análises dos vividos, tem se a possibilidade de compreender o fenômeno complexo da Sociologia 
do Corpo dentro das lógicas sociais, culturais, afetivas e simbólicas. Considerar ainda que 
todas as emoções desencadeadas nas práticas lúdicas, sejam virtuais ou não, informatizadas, 
ou não, estão encobertas não somente por questões pessoais ou biológicas mas por questões 
socioantropológicas. 
Palavras-chave: Encefalopatia. Corporeidade. Manifestações. Redes virtuais. Informatização. 
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de poder, de recursos e de conhecimento. 
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O QUE FAZ DO CORPO UM CORPOMÍDIA? 

Nicole Duarte Fontes Lima / UNISO1

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar possíveis relações entre corpo e 
comunicação. O escopo teórico deste estudo ampara-se no conceito de corpomídia estabelecido 
por Helena Katz e Christine Greiner. A proposta das autoras consiste em entender o corpo, não 
como suporte ou tela sob o qual vêm se inscrever códigos culturais, mas como o ativador das 
mediações de si mesmo e de sua relação com o meio em que se insere. O ponto de partida deste 
artigo é a investigação das relações entre corpo e comunicação e entre corpo e ambiente. A 
proposta da teoria Corpomídia pretende promover a construção de outro olhar, diferente dos já 
estabelecidos até então: uma nova epistemologia sobre o corpo e a comunicação. O artigo busca 
compreender como o corpo enquanto ser biológico e cultural pode ser entendido como mídia. 
Mais especificamente, o artigo pretende iluminar as seguintes questões: o que faz do corpo 
um corpomídia? Afinal: o que é corpo? De qual corpo falamos? O que é mídia? Seria possível 
relacioná-los, ou ainda, torná-los coexistentes?  O corpo é o corpus. Não é objeto, mas sujeito. 
Katz e Greiner o exploram em diversos ambientes: da cultura, da filosofia, das artes do corpo. É do 
terreno fértil do cruzamento de diversas áreas do conhecimento: Filosofia, Psicologia, Biologia, 
Semiótica, Neurociência e algumas vertentes das Ciências Cognitivas, que a teoria emerge. Feito 
este preâmbulo, buscamos, sucintamente, apresentar reflexões sobre o corpo, tanto na esteira 
da noção cartesiana quanto à sua desconstrução com base na neurociência, sendo este último o 
viés de inspiração para o corpomídia. Ao invés de se pensar o sujeito como aquele que tem um 
corpo e o utiliza para comunicar algo, em contraposição, pensaremos um corpo que comunica 
porque esse corpo é o sujeito. 

Palavras-chave: Corpo e Comunicação. Teorias do Corpo. Corpomídia. 
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O PAPEL DO TESTEMUNHO NA CULTURA DIGITAL: 
REFLEXÕES SOBRE NARRATIVAS DE ABUSO/
ASSÉDIO SEXUAL 

Carolina Hilal / UFRJ1

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de provocar uma reflexão acerca do papel 
do testemunho no sofrimento humano, especialmente em situações de abuso e/
ou assédio sexual, a partir da análise da mobilização gerada pelo uso da hashtag 
#meuprimeiroassedio. Na sociedade contemporânea, o papel do testemunho assume 
diferentes funções. Seu conceito, pensado em termos etimológicos, pode significar uma 
relação particular com o “real”. Há também a relação do testemunho com as modalidades 
de escritas do Eu, com ênfase nos conceitos de diário e autobiografia. E, sob uma 
terceira ótica, apresenta-se o significado político do testemunho, como instrumento de 
construção de uma memória contra o esquecimento de traumas sociais (ARENDT, 1999; 
RADSTONE, 2006). Em contrapartida, Levi (1988) pontua que o indivíduo que sofre um 
trauma costuma ser quem mais silencia sobre o ocorrido, já que suas marcas tendem a 
dificultar a superação por meio do esquecimento. Além das consequências psicológicas 
e sociais do evento traumático, a vítima de abuso sexual deve lidar com a proposição 
de um silêncio, por vezes, repressivo, acompanhado de solidão e da dificuldade em 
compartilhar seu sofrimento. Ao estudar a literatura proposta neste trabalho, observa-se 
que tal acordo silencioso tem potencial para ampliar, consideravelmente, os sintomas de 
depressão e tristeza, além de estresse pós-traumático. Dessa forma, emerge a hipótese 
de que no ambiente digital – assim como no offline – o compartilhamento de auto 
relatos sobre abuso e/ou assédio sexual, especialmente entre as mulheres, possui locais 
éticos e simbólicos, no que tange o reconhecimento do testemunho como uma forma 
de superação e organização do trauma. Sob o olhar metodológico, para a análise deste 
estudo são utilizadas duas metodologias distintas: ensaios teóricos sobre testemunho 
e memória, (ARENDT, 1999; LEVI, 1988; RADSTONE, 2006), baseados na proposta de 
memórias mediadas na área da antropologia digital (VAN DIJCK, 2008; MACHADO, 
2017), e uma investigação das representações sociais por meio da abordagem estrutural 
de Jean Claude Abric (1994), que tem por objetivo uma análise empírica da mobilização 
digital #meuprimeiroassedio a partir do recorte de cinco postagens, datadas entre 2015 
e 2016, que relatam casos de abuso/assédio sexual feminino cometido por familiares ou 
por pessoas muito próximas da vítima. Assim, pretende-se investigar as formas como 
são apresentados os relatos online, com a pretensão de analisá-los por meio do olhar 
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das teorias elencadas. A repercussão da mobilização #meuprimeiroassedio nas redes 
sociais ultrapassou barreiras nacionais e reverberou no mundo inteiro. Isso permite que 
se pense no potencial de construção de heranças culturais e digitais, a partir do uso de 
hashtags, que organizam testemunhos (Van Dijck, 2007). Ao envolver pessoas em rede e 
sensibilizá-las, o sacrifício e a exposição aos quais as vítimas de abuso e assédio sexual se 
submetem passa a fazer mais sentido. O testemunho, mesmo com todos os seus limites, 
pode ser um caminho para a volta do que foi e ainda é silenciado no universo feminino. 

Palavras-chave: #meuprimeiroassedio; cultura do testemunho; memórias mediadas; 
comunidades digitais; trauma. 
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OS PAULISTAS EM PLANALTO, DE FLÁVIO DE 
CAMPOS (1939) E A (IN)DECISÃO: “OU ESTAMOS 
COM S. PAULO, OU ESTAMOS CONTRA S. PAULO” 

Viviane da Silva Vieira / PUC-Campinas1

RESUMO: A São Paulo representada em Planalto, romance publicado pelo escritor paulistano 
Flávio de Campos, em 1939, é a cidade que efervescia de orgulho pelo passado ilustre do estado, 
mas que também, carregada de rancores políticos, procurava (re)ocupar o lugar de destaque 
que lhe cabia no cenário nacional. Orgulhosos de “descender dos bandeirantes” – considerados 
bravos e corajosos homens que desbravaram os sertões brasileiros e estenderam o território 
para além das demarcações do Tratado de Tordesilhas (TAUNAY, 1924, p. 9) – os paulistanos 
mostraram, publicamente, que, devido ao reconhecido crescido urbano e econômico do estado, 
São Paulo precisava ser visto e tratado como a “locomotiva do país”. Uma vez reconhecida 
essa importância no cenário nacional, caberia a São Paulo, portanto, não apenas dirigir como 
representar a nação (RAIMUNDO, 2004). A indignação da perda de posição de São Paulo após 
a “Revolução de 1930”, movimento golpista que levou Getúlio Vargas à chefia do Governo 
Provisório e impediu a posse do candidato paulista, Júlio Prestes, começou a estampar os 
principais jornais paulistanos poucos meses após a mudança no governo. Em 01 de janeiro de 
1932, por exemplo, as reclamações estampavam as páginas, dentre outros jornais, do Diário 
Nacional, periódico mantido pelo Partido Democrático (SP). A matéria nomeada “Inventário 
de 1931” apresentava um balanço do ano que se encerrava, descrevendo São Paulo como 
a vítima do governo que o impedia de cumprir seu desígnio de dirigir o país, pois, o desejo 
do estado paulista era unicamente “levar ao país toda a certeza de que, irmão mais velho e 
adiantado, nutria somente o desejo de fazê-lo acompanhar sua ascensão triunfal”. Apesar de 
marginalizado, São Paulo se erguia, como outrora lutara para estabelecer o país nas dimensões 
que possuía, para reivindicar o lugar que o estado merecia frente a nação brasileira, mesmo 
que para tanto precisasse lutar “contra os inimigos mais perigosos, não porque poderosos, mas 
porque capazes de todos os crimes contra a consciência e contra a liberdade”. Desse modo, o 
presente estudo, procura uma intersecção entre literatura e história, e, para tanto, destaca o 
romance Planalto, obra que retrata um grupo de rapazes que, em meio às inquietações que 
antecederam e sucederam a denominada “Revolução Constitucionalista de 1932”, se reúne 
nos tradicionais bares paulistanos e, juntos, não apenas refletem as perdas e os ganhos das 
mudanças na sociedade em que viviam, mas também “por São Paulo, levantam armas contra o 
Brasil”. Desse modo, procurando dialogar com as tensões e as ironias presentes no romance, o 

1   Mestranda em Linguagens, Mídia e Arte na PUC-Campinas. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo, FAPESP, processo n. 2018/11834-3. Licenciada em Letras: Português/Inglês e bacharela em 
Tradução e Revisão na PUC-Campinas. E-mail: vivianevieira.contato@gmail.com 
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presente trabalho procurará realizar intersecções entre o texto literário, o jornalístico (por meio 
de uma seleção de textos publicados em jornais do período) e o histórico a fim de reconstruir 
traços do momento em que de São Paulo subiu o grito: “ou estamos com S. Paulo, ou estamos 
contra S. Paulo: ou bem somos paulistas, ou bem somos covardes” (CAMPOS, 1939, p. 218). 

Palavras-chave: Planalto; Revolução de 1932; Romance de 1930; Poética Cultural; Representação. 
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TRAÇOS COMUNITÁRIOS QUE VENCEM A 
DISTÂNCIA: EXPERIÊNCIA DE UNIÃO ENTRE 
MULHERES GORDAS 

Stephanie Ares Maldonado1

RESUMO: Compreendendo como se estabeleceram as relações entre as membras de um grupo 
virtual de mulheres gordas, esse trabalho se deparou com uma forma de união que, ao extrapolar 
o nível empático, se instala em outra ordem. Apesar de motivado pela urgência de (auto)aceitação 
e fortalecimento do corpo gordo feminino frente opressões constantes, o grupo abrange mais 
do que seu propósito inicial, edificando-se na comunhão e na tomada de consciência (tácita e 
intencional) das membras sobre a condição compartilhada. Para além da opressão social sentida 
(da gordofobia e do machismo, mais especificamente) e do embate contra as reduções realizadas 
pela categoria médica da obesidade, o seu ser comunitário se ancora em uma identidade 
oriunda e, concomitantemente, ativa em esferas vivenciais diversas – tanto físicas, biológicas e 
psicológicas, como também cotidianas, sociais, culturais e históricas. A variedade de elementos 
que se sobrepõe e se intercalam impossibilita um trato rígido e sintético da problemática. O 
movimento de união, contudo, pôde ser melhor elucidado levando em consideração aquilo que 
nos ensina Gerda Walther acerca da vivência comunitária. Apesar da distância física entre as 
membras barrar a concretização de uma comunidade em sentido pleno, não contrapondo os 
argumentos daqueles que apontam aos espaços virtuais certas limitações afetivas, sobrevivem 
traços comunitários cujas potencialidades abalam esses mesmos argumentos ou, pelo menos, 
obrigam a reformulação de seus termos. Associados diretamente à existência de uma experiência 
de fonte compartilhada (a própria condição de mulher gorda e suas imbricações) e a sua prática de 
acolhimento e troca de conhecimentos, esses traços são ainda mais instigantes se postos diante 
do fenômeno de individualização, discutido por diversos autores há mais de duas décadas. Dessa 
forma, o contexto e as características da união estudada nos desafiam a repensar contribuições 
para a passagem da valorização do “eu” a uma coletividade (inclusive de organização virtual) 
mais aprofundada, em um mundo que a efemeridade das relações é a norma social vigente. 

Palavras-chave: Corpo Gordo; Espaços Virtuais; Fenomenologia; Gordofobia; União. 
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PROJETO COMBODESIGNERS – JOGOS DIGITAIS 
NO CONTEXTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DA 
DEMOCRATIZAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

Victor Kraide Corte Real / PUC-Campinas1

Bruno Gobo de Freitas Bueno / PUC-Campinas2

Giovanna Scarabeli de Godoy / PUC-Campinas3

Lillian Nogami Tung / PUC-Campinas4

Lucas Valverde Gasparino / PUC-Campinas5

RESUMO: “Combodesigners” é um projeto de extensão proposto pela Direção do Curso de 
Design Digital da PUC-Campinas e aprovado, em Fevereiro/2018, pela Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários da mesma universidade. É um projeto em fase de desenvolvimento, 
com vigência de Março/2018 a Janeiro/2020, tendo como principal objetivo a elaboração, 
junto aos docentes e discentes de Escolas Estaduais de Ensino Médio de Campinas, vinculadas 
à Diretoria de Ensino – Região de Campinas Leste, de uma plataforma narrativa interativa 
baseada em jogos eletrônicos, por meio da aplicação de métodos e técnicas do Design e da 
Gamificação, com o intuito de ampliar a assimilação dos conteúdos formais abordados na grade 
curricular do Ensino Médio. A prática da extensão universitária é uma atividade acadêmica de 
relevância social e solidária, que visa proporcionar aos docentes e discentes a experiência de 
desenvolver conteúdos curriculares junto às comunidades que estão “do outro lado do muro” 
da universidade. Dessa forma, os extensionistas universitários procuram interferir de maneira 
positiva e transformar a realidade do público externo envolvido e, por outro lado, assimilam 
de maneira mais intensa os conteúdos obtidos em sala de aula e recebem de volta um tipo 
de interferência recíproca que serve como uma verdadeira lição de vida pessoal e profissional, 
impossível de ser adquirida exclusivamente no âmbito da universidade. Por meio da indicação 
da Diretoria de Ensino, foi selecionada a Escola Estadual Prof. “Adalberto Prado e Silva” para 
aplicação da primeira etapa do projeto, três docentes e 27 alunos do 1º e 2º ano do Ensino 
Médio se inscreveram voluntariamente para participar dos trabalhos. O projeto conta com um 
professor extensionista responsável, um aluno bolsista e três alunos voluntários do curso de 
Design Digital da PUC-Campinas, apresentados como autores neste resumo. No ano de 2018 
foram realizados encontros de capacitação, delineamento e estruturação do projeto, a partir 
dos quais foram validados os elementos narrativos, a ambientação midiática, a linguagem 

1   Publicitário (UNIMEP). Mestre em Ciências da Comunicação (UMESP). Doutor em Ciências da Comunicação 
(ECA/USP). Docente Extensionista e Diretor-Adjunto do Curso de Design Digital da PUC-Campinas. E-mail: victor.real@
puc-campinas.edu.br / realvic@gmail.com  
2   Aluno do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, bolsista do projeto de extensão.
3   Aluna do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntária do projeto de extensão.  
4   Aluna do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntária do projeto de extensão.  
5   Aluno do Curso de Design Digital da PUC-Campinas, voluntária do projeto de extensão.  
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de programação e o modelo gamificado a ser aplicado no desenvolvimento do projeto. Em 
dezembro/2018 os primeiros resultados foram apresentados à Diretoria de Ensino – Região 
de Campinas Leste, representados pela materialização, funcionamento e testes da primeira 
fase do jogo, contendo o primeiro desafio estruturado com base num exercício de Progressão 
Aritmética, conteúdo curricular da disciplina de Matemática para o 1º ano do Ensino Médio. 
Além da entrega da primeira fase, também foi realizada uma pesquisa junto aos alunos da escola 
envolvida, por meio da qual detectamos a percepção do público sobre a participação no projeto, 
o nível de assimilação dos conteúdos abordados e o engajamento no sentido da democratização 
dos conhecimentos adquiridos. 

Palavras-chave: Design; Games; Educação. 
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MODULAÇÃO DELEUZEANA, MODULAÇÃO 
ALGORÍTMICA E MANIPULAÇÃO MIDIÁTICA

João F. Cassino / UFABC1

RESUMO: No livro A Sociedade de Controle (2019, Editora Hedra), publicado em fevereiro, 
organizado por Sérgio Amadeu da Silveira (et al.), escrevo o primeiro capítulo, chamado 
“Modulação deleuzeana, modulação algorítmica e manipulação midiática”, com o qual busco 
diferenciar o que significam cada um desses três termos. Começo pelo surgimento da sociedade 
disciplinar (da obra de Michel Foucalt) e de sua evolução para a sociedade de controle (conceito 
criado por Gilles Deleuze). Se a disciplina foucaltiana é baseada na autoridade, na coerção física 
e na punição dos corpos, a modulação deleuzeana usa ferramentas que moldam os cérebros 
à distância, tais como a televisão e o rádio. Aparece a clássica manipulação midiática, que 
usa técnicas de seleção e de edição para construir a pauta de assuntos coletivos cotidianos 
e, como mostram teorias de comunicação tais como o Agenda Setting, para cativar a atenção 
e persuadir os comportamentos dos telespectadores. No Século XXI, com a popularização da 
Internet, das redes sociais e – mais recentemente – da inteligência artificial e das tecnologias 
de armazenamento de dados em larga escala (big data), surge uma nova forma de modulação 
mediada por softwares – a modulação algorítmica. Os dados pessoais de todos e de todas, 
dos indivíduos comuns, são capturados e guardados em imensas bases de informação que 
alimentam as ações dos robôs. A vigilância é constante e praticamente onipresente. Usando 
técnicas de microssegmentação, pode-se garantir que os conteúdos comunicacionais via fluxos 
digitais cheguem aos usuários certos nos momentos certos, ampliando significativamente a 
capacidade de influência sobre a sociedade conectada. Tais métodos são amplamente utilizados 
em redes como Facebook, Twitter e WhatsApp, que tiveram um papel relevante em processos 
eleitorais recentes, como no plebiscito do Brexit, que decidiu pela saída do Reino Unido da União 
Europeia, e nas eleições gerais para presidente em países como Estados Unidos da América e 
República Federativa do Brasil.

Palavras-chave: modulação; manipulação; vigilância; inteligência artificial; big data.
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PRÁTICAS DE CIDADANIA E CIVIC ENGAGEMENT NA 
ERA DO DIGITAL 

Valéria CAMACHO / ISCTE, CIES-IUL1

RESUMO: A presente discussão irá explorar as temáticas da cidadania e do civic engagement na 
era do digital, além de mostrar a interligação existente entre elas. As tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) são capazes de proporcionar aos cidadãos novas maneiras de receber, 
coproduzir e distribuir informação, além de possibilitar uma maior participação e envolvimento 
em questões relacionadas a políticas públicas e na geração de ideias e soluções que atendam 
às necessidades sociais. Novas literacias surgem com características tecnológicas baseadas em 
novas mídias como a Internet, Facebook, Twitter, blogs, Wikis, Youtube e Instagram, desta forma 
as transformações tecnológicas e consequentemente as sociais, ocorrem de forma muito rápida. 
Com isso surge também um novo tipo de indivíduo, o cidadão digital que “usa a internet de 
forma regular e efetiva” (MOSSBERGER, et al.,2011). Segundo Hobbs e Jensen (2009, p.5) no 
ambiente das redes sociais já não existe mais a distinção entre quem produz ou quem consume 
a informação, o que possibilita que cada cidadão crie novos desafios e oportunidades. Este 
“novo” cidadão é impactado e passa a se relacionar de forma diferente com as informações 
que recebe, assim, as audiências tornam-se participantes (SIMSEK, 2012) e pessoas comuns, 
passam a assumir novas funções ao produzir notícias, (HERMES, 2006). Esta ideia segue o 
conceito de “Cultura da Convergência” (JENKINS, 2009), onde há uma linha tênue entre produzir 
e consumir informação. Para ilustrar estes conceitos, temos como exemplo a participação de 
cidadãos em casos como os ataques terroristas que aconteceram no ano de 2008 na cidade 
de Mumbai. Foram partilhadas imagens e informações nas plataformas Flickr e Twitter, o que 
possibilitou através da localização marcada nos posts e imagens, traçar uma área geográfica de 
onde exatamente ocorreram os ataques e com a junção das fotografias, ter uma melhor visão 
sobre o que realmente estava acontecendo (SETH, 2009). Um outro exemplo, citado por Jenkins 
(2009) é o do canal “Current TV”, criado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América, 
Al Gore. O funcionamento do canal se dava através do envio de conteúdos por cidadãos comuns 
e se fossem positivamente avaliados, poderiam ir ao ar. O digital possibilita que os indivíduos 
criem iniciativas para promover o bem comum, atuando na solução de problemas que os 
governos não conseguem resolver. A comunicação através da utilização da internet passou a 
ser fundamental para diminuir a centralidade do Estado e possibilitar uma maior e mais fácil 
circulação de ideias, informações e conhecimento (CASTELLS, 1996). Com isso as pessoas têm 
a possibilidade de participar ativamente na construção e utilização de ferramentas capazes de 
promover a transparência pública e a democracia. Sob a luz da accountability, surgem diversas 
plataformas e Apps como é o caso do “Monitora Brasil”, um aplicativo que permite aos cidadãos 

1   Doutoranda em Ciências da Comunicação no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). Pós-graduada em 
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e graduada em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda com 
ênfase em Marketing pela PUC-Campinas. E-mail: val.camacho@gmail.com   
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brasileiros acompanhar as atividades dos políticos ou a “MyPolis”, plataforma que permite aos 
cidadãos portugueses votar em propostas políticas além de sugerir ideias para a comunidade. 

Palavras chave: cidadania; civic engagement; democracia; digital. 
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CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA E FÃ-ATIVISMO: 
RELAÇÕES ENTRE ENTRETENIMENTO E POLÍTICA

Sâmela de Carvalho Lima / PUC-Ccampinas, UNASP1

Rogério Eduardo Rodrigues Bazi / PUC-Campinas2

RESUMO: A mídia e suas práticas tem sido alteradas em decorrência de transformações das 
estruturas sociais e de novos meios, interações e formas de consumo oportunizados por inovações 
tecnológicas. Mas diante de mudanças, uma constante permanece mesmo quando os softwares 
e hardwares passam por upgrades e atualizações, em todo processo comunicacional precisa 
existir um sujeito. O digital passa a permitir uma nova forma de mediação, os limites impostos 
ao receptor estabelecidos nas mídias de massa podem ser transpostos através de conexões e 
interatividade, o sujeito pode ativamente devolver reações ao emissor, estabelecendo um fluxo 
dialógico. Assim, características provenientes das mídias digitais são incorporadas a mídias mais 
tradicionais, como a abertura para participação mais ativa do receptor na produção da mensagem. 
As redes sociais tornaram possível, mais acessível e globalizado, o relacionamento entre pessoas 
com interesses comuns. As comunidades online se tornaram ferramentas de comunicação e 
interação, e na era da convergência, tem ocupado papel proeminente nos relacionamentos 
sociais. A abrangência e variedade de produtos midiáticos tem tornado os fandoms cada vez 
mais populares, estudos sobre a cultura pop e suas comunidades de fãs online demonstraram 
que esses fãs tem um nível de engajamento muito superior ao do simples consumo passivo, eles 
procuram um consumo intertextual e produzem novos significados às obras originais. No fã-
ativismo o universo de referências e interesses que conectam determinado grupo são levados a 
outro nível de interação. Em um nível inicial podemos classificar fãs que apreciam e consomem o 
produto em sua esfera original. Com um nível maior de engajamento, aqueles que se apropriam 
das tecnologias disponíveis, mergulham na cultura participativa, passam a consumir o produto 
intertextualmente e a produzir ressignificações do original através de fanfics, fanvids e outros, 
são aqueles que estabelecem uma relação identitária como fã. E em um nível ainda mais 
profundo, aqueles que procuram utilizam o universo ficcional como ferramenta para imaginar 
e executar transformação. O presente trabalho buscar apresentar e analisar instâncias em que 
objetos audiovisuais de entretenimento são explorados como subsídio ou ferramenta de ação 
política.

Palavras-chave: Convergência; Entretenimento; Política; Fã-Ativismo.
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NI UNA MENOS: A LUTA PELOS DIREITOS DAS 
MULHERES NA ARGENTINA E SUAS REPRESENTAÇÕES 
NO FACEBOOK

Rodrigo Esteves de Lima-Lopes / Unicamp1

Maristella Gabardo / IFPR2

RESUMO: O coletivo Ni Una Menos iniciou sua formação em março de 2015 e tem atuado 
fortemente junto à sociedade argentina, reivindicando a promoção de políticas públicas (leis, 
projetos, destino de verbas públicas) que promovam uma maior igualdade de gênero e de 
preservação do bem-estar das mulheres argentinas. Nesse artigo, pretendemos analisar os 
comentários realizados na página oficial do movimento no Facebook postados dois dias antes 
e dois dias depois da grande e primeira manifestação do movimento que aconteceu no dia 3 
de junho de 2015. Para tanto, utilizamos a Linguística de Corpus (SINCLAIR,1991) e a Linguística 
Sistêmico-Funcional (HALLIDAY,1991) como método e teoria que nos permitem vislumbrar 
aspectos linguísticos que denotam posicionamentos ideológicos, sociais e políticos. Neste 
sentido, pela análise do corpus coletado, pode-se perceber como se deu a construção das 
principais bandeiras do coletivo e as escolhas realizadas como um reflexo da ação dos diversos 
agentes sociais envolvidos e ativos nesse processo. O espaço aberto para manifestações e ideias 
dentro do ambiente de mídias sociais de Ni Una Menos configurou tal coletivo como um lugar 
para discussão plural sobre políticas sociais da Argentina.

Palavras-chave: Linguística-Sistêmico Funcional; Linguística do Corpus; Espanhol; Argentina; 
Direitos da Mulher.
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ATIVISMO E CONCEPÇÃO: A LUTA LIVRE EM 
POKÉMON 

Carlos Cesar Domingos do Amaral / UMESP1

RESUMO: Pokémon é uma franquia que abrange jogos eletrônicos, anime, card game 
e produtos diversos. Sem dúvida, o mesmo vislumbra na imersão do jogador em ser 
o melhor junto de seus Pokémon preferidos, na qual as vitórias sobre os líderes de 
ginásio e ligas comprovam sua competência. Essa análise tem como objetivo entender 
como a Luta Livre se enquadra junto ao ativismo de inclusão da modalidade junto aos 
Pokémon de tipo Lutador. Dessa forma compreendo como as características de um podem 
ser aplicados ao outro. Sem dúvida o ativismo de inclusão se mostra essencial nisso, 
principalmente no ato de se mostrar importante para servir de referência. Metodologia 
em pesquisa documental sobre os Pokémon lutadores, assim como também de autores 
como Barthes (1972), DoAmaral (2016) e outros. Resultados preliminares indicam que 
os traços mais marcantes como a musculatura forte, fantasias, máscaras, força, agilidade, 
porte de lutador e altos saltos são os pontos mais lembrados para tal homenagear e que 
o ativismo se mostra importante, mesmo de forma indireta, mas que a presença da Luta 
Livre nos meios de comunicação e a maneira do ativismo contribui para a lembrança 
nessa concepção. Tudo isso em cima do que DoAmaral (2016) define tal prática. Esporte 
de Entretenimento: Prática esportiva que mistura ações do teatro e espetáculo em busca 
de levar entretenimento aos espectadores. Os resultados são determinados nos bastidores, 
os participantes e a empresa sabem o que irá acontecer, os fãs não. Os praticantes 
precisam ser atletas, pois o esforço físico é alto. Os riscos de integridade física são os 
mesmos que qualquer outro esporte. Objetos cortantes, cadeiras, escadas, mesas e até 
mesmo fogo podem ser usados na busca de maior adrenalina. O local para as exibições 
podem ser o ringue, tatame ou qualquer outro espaço como garagens, jardins, parques e 
etc (DOAMARAL, 2016, p. 11 – 12). 

Palavras-chave: Ativismo; Luta Livre; Pro-Wrestling; Pokémon; Pokémon Lutadores. 
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PRÁCTICAS DEL CIBERACTIVISMO INDÍGENA. 
DIÁLOGOS ENTRE LOS PUEBLOS MAYAS DE MÉXICO 
Y LOS MOVIMIENTOS AYMARAS DE BOLIVIA. 

Carlos Eduardo Góngora Sánchez | (PPGIELA) UNILA1

Roger Adán Chambi Mayta | (PPGIELA) UNILA2

RESUMO: En América Latina, la producción de ciberinformaciones con semántica de 
reivindicación indígena encuentra distintas esferas de comunicación que van desde las 
ya usuales redes sociales virtuales, radiodifusoras comunitarias online, blogs de literatura 
en lenguas indígenas, blogs de intercambio de experiencias audiovisuales, material 
didáctico y de producción de software libre; mapas georreferenciados para la ubicación 
de problemáticas ambientales, hasta redes de activismo digital en lenguas indígenas en 
donde se gestan debates y distintos sentidos de comunidad. En la actualidad, tanto en 
México como en Bolivia, diversos actores sociales indígenas introducen discusiones al 
ámbito público desde las redes digitales en donde alcanzan una visibilidad que antes 
no poseían en los espacios tradicionales de la plaza pública, reformulando los aparatos 
conceptuales de la democracia contemporánea.  Estos nuevos escenarios plantean 
discursos, que a nuestro parecer, son relevantes en tres aspectos: 1. Por propiciar un 
estado de conectividad e interacción de los participantes a través del uso de las tecnologías 
infocomunicacionales, generando así diversos sentidos de comunidad y territorios en Red 
(Nunes Junior 2009), lo cual, a la postre funciona como un principio de organización de 
los distintos colectivos; 2. Por hacer circular y reformular prácticas artísticas y literarias 
en lenguas indígenas y 3. Porque mediante acciones de comunicación específicas como 
el periodismo en la Web o las radios comunitarias, se ejercen formas de activismo digital 
vinculados a procesos de revitalización lingüística y participación –a distintos niveles— 
en procesos de autonomía territorial y política, volviéndose espacios comunitarios 
donde el factor cultural es preponderante.  Es decir, se articulan “relaciones complejas 
de entramados tecnosociales, en tres ámbitos, a saber: el ejercicio del poder, la acción 
social colectiva y la experiencia estética.” (Rueda Ortiz 2008:8).  La limitación de las 
coberturas periodísticas institucionalizadas sobre las problemáticas indígenas en México, 
generó ausencias que los propios pueblos indígenas tuvieron que ocupar en la red a 
través de ciberinformaciones de carácter comunitario y participativo. La denuncia de 

1   Licenciado en Antropología Social por la UADY, México; Discente do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA). E-mail: lordgongora@gmail.com   
2   Licenciado en Derecho por la UPEA, Bolivia; Discente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 
em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 
rogeradanchambi@gmail.com  
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ecocidios y las disputas territoriales por los ejidos de Yucatán, como el caso de Chablekal 
y Hunucmá se han tornado discusiones políticas de alcance internacional pero que poco 
tienen resoluciones en la práctica. Por otro lado, el caso boliviano resulta sintomático por 
la inclusión en la agenda pública de las cuestiones indígenas que a la fecha se han volcado 
en un discurso gubernamental indigenista contradictorio, que retorna a los discursos 
esencialistas de comprender lo indígena. Este hecho impulsó a que diferentes activistas 
indígenas en Bolivia opten por instrumentalizar los nuevos dispositivos comunicacionales 
para disputar el sentido común que desde el Estado se fue instaurando. 
Nuestro interés es hacer un debate comparativo entre ciberactivistas indígenas mayas de 
México y los movimentos aymaras en Bolivia los cuales desde distintas trincheras, libran 
disputas con los imaginarios y los derechos humanos inherentes, en un nuevo escenario 
político e infocomunicacional. 

Palavras-chave: ciberactivismo; democracia; territorios en red; México; Bolivia.  
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INFILTRADO NO CHAN: DESINTERPRETAÇÃO DE 
NARRATIVAS E A APATIA NOS FORUNS ANÔNIMOS

Luís Antônio Alves Meira / PUC-Campinas 1

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo situar o pensamento de Pierre Bourdieu a respeito 
dos conceitos de “Habitus” e “Campo” sob a organização de capital social em fóruns anônimos 
como o brasileiro Dogolachan e o internacionalmente conhecido 8chan, bem como a influência 
de seu discurso dessensibilizador entre jovens e sua relação com a Alt-Right americana.2 A 
importância deste estudo vem com o recente debate sobre atos de terrorismo estocástico3 
cometidos em Suzano e nas sinagogas de Christchurch, na Nova Zelândia, nos quais os atiradores 
eram frequentadores de fóruns anônimos de propagação de discurso de ódio, onde anunciaram e 
se vangloriaram previamente de seus atos. Tais fóruns (também conhecidos como chans), diante 
do anonimato, excluem contratos sociais presentes na vida pública, o que propicia um espaço 
para propagação de discursos misóginos, racistas, xenofóbicos, além outros outros conteúdos 
como violência explícita sob verniz do “humor negro” de caráter niilista e autodepreciativo. Se 
consideramos a exposição constante deste tipo de conteúdo sob a luz do conceito de Habitus, 
de Bourdieu, como sendo um sistema de disposições incorporadas, tendências que organizam as 
formas pelas quais os indivíduos percebem o mundo social ao seu redor e a ele reagem (LIZARDO, 
2004) pode-se induzir que o ambiente dos chans, no longo prazo, possa tornar o usuário apático 
a materiais e conteúdos sensíveis e normalizar discursos de ódio, misoginia e xenofobia, afetando 
a percepção do Outro como seu semelhante. A pesquisa se baseia no conceito de capital social 
de Bourdieu, a distribuição desigual de poder (que pressupõe a existência de sujeitos dominados 
e dominantes) sob o grupo pertencente, para analisar e padronizar a relação de indivíduos 
marginalizados do capital social hegemônico – como no caso dos incels4 ou extremistas de direita 
– com a negação e afastamento do Outro, que podem vir a ser qualquer um que não faça parte 
do grupo ou compartilhe das mesmas ideologias. Este processo de transformação de qualquer 
um em Outro é feito com base na dissolução de narrativas hegemônicas que retroalimentam as 
visões de mundo destes grupos através da aceitação de fatos alternativos e “pseudo-especiação” 
daqueles que não fazem parte do campo extremista. Esta análise é pautada por pesquisa 
bibliográfica acerca dos temas aborados, que dará embasamento teórico para as discussões 
levantadas seguida de uma análise de discurso das mensagens postadas dentro dos fóruns 
citados e definição de como funciona o capital social incitador de violência e desumanização.

1   Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da PUC-Campinas.
2   Fração da extrema direita dos Estados Unidos e de alguns países europeus que se caracteriza pela rejeição 
do conservadorismo “clássico” [5] e pela militância em defesa dos brancos, do sexismo, do antissemitismo e do 
conspiracionismo, sendo contra a imigração e a inclusão dos imigrados.
3   Uso de meios de comunicação em massa para demonizar grupos ou indivíduos, resultando na incitação de 
atos violentos de maneira estatisticamente previsível, mas individualmente imprevisível.
4   Diminutivo da expressão “involuntary celibates”, ou celibatários involuntários.
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O EFEITO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA ESCOLHA 
DEMOCRATICA 

Jade MIRANDA BECARI / Unicamp1

RESUMO: Com as alterações ocorridas na Democracia no século XX, que modificaram a 
relação entre eleitores e candidatos e diminuíram as capacidades dos partidos políticos de 
construírem um eleitorado com forte filiação e identificação partidária, dando espaço para a 
mídia, inicialmente com a televisão, ampliar essa relação, há a necessidade de analisar se os 
efeitos das novas tecnologias sobre o voto prejudicam a Democracia. Como já visto por outros 
autores, as mídias podem influenciar a escolha do eleitor danificando o processo racional de 
escolha que passa a ter influência do emocional pela associação da imagem com o discurso 
do candidato. Com as redes sociais, aumenta-se o fluxo de informações e interações entre 
usuários, o que permite um diálogo ainda mais direto entre eleitor e candidato. Porém, com o 
maior fluxo de informações, também surge o fenômeno denominado fake news, que consiste 
na transmissão de informações falsas que mobilizam um grande número de pessoas, de forma 
que o nascimento deste fenômeno está diretamente ligado com a ascensão das redes sociais. 
O uso das redes sociais e a disseminação de fake news já foi observada em diversas ocasiões de 
voto como, por exemplo, as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, a votação do 
Brexit no Reino Unido, as eleições francesas de 2017 e as brasileiras de 2018, mostrando que 
este fenômeno é recorrente no sistema democrático atual. Como a Democracia deve se basear 
em uma relação justa entre eleitor e candidato, com uma tomada de decisão do eleitor racional 
baseada em informações verdadeiras, a influência da mídia sobre a tomada de decisões e o 
maior fluxo de notícias falsas pelas redes sociais prejudica o processo de tomada de decisão, o 
que pode prejudicar a Democracia. Assim, este artigo visa analisar 1) as alterações na Democracia 
no século XX; 2) a inserção das mídias tradicionais na política e nas campanhas eleitorais; 3) a 
chegada do uso das redes sociais na política e nas campanhas; 4) o uso de ferramentas que 
falseiam a imagem dos candidatos, como fake news e bots, dando foco nas eleições brasileiras 
de 2018, com a comparação com casos internacionais. 

Palavras-chave: alterações na Democracia; eleições; mídias; redes sociais; fake news. 
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(RE)INTERPRETAÇÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO A 
PARTIR DAS REDES VIRTUAIS 

Luis Felipe Valle / PUC-Campinas1

RESUMO: Como parte integrante da BNCC, o ensino de Geografia destaca-se pela natureza 
investigativa e interface direta com a sociedade, com a história e com a produção dos 
desdobramentos políticos, culturais econômicos e sociais contemporâneos, estando presente 
não só no Ensino Básico, mas em vários cursos de Ensino Superior, relacionando-se à forma 
de refletir, significar e transformar espaços integrados cada vez mais às redes virtuais. 
Fundamentais na estrutura geográfica, Paisagem, Território e Lugar fazem parte desse conjunto 
de concepções expostas a diferentes interpretações na era que mescla elementos técnicos, 
científicos, informacionais e a subjetividade de um universo que se estabelece através das 
redes virtuais, transformando a si mesmo, aos seus usuários, usuárias e à própria realidade (ou 
múltiplas realidades e os infindáveis simulacros que dela descendem) à medida que é, também, 
transformado na interação simultânea em diferentes escalas de conexões locais e globais. O projeto 
de pesquisa aqui resumido visa introduzir linhas reflexivas acerca de diferentes interpretações 
sobre como as categorias de espaço na Geografia vêm reagindo às influências das redes virtuais à 
medida que também as influenciam. A gestão do Território pelos entes hegemônicos tradicionais 
(o Estado, grandes corporações, bancos internacionais, a Igreja, oligopólios públicos e privados 
dos meios de comunicação) e as configurações espaciais das territorialidades passam a contar 
com uma ferramenta de coleta e distribuição de dados inédita com o advento da internet, 
possibilitando uma miríade de novas possibilidades para desterritorializar e reterritorializar 
elementos até então inflexíveis e fixos. Da mesma forma que essa nova territorialidade surge das 
tensões, convergências e divergências entre as dimensões mais concretas e mais sutis, virtuais, a 
análise da Paisagem, enquanto categoria de estudo do espaço, está sujeita ao crescente acesso 
que a era informacional proporciona aos meios de captura da imagem, com o barateamento das 
câmeras fotográficas em celulares, por exemplo, e aos softwares de edição de imagem, tornando 
cada vez mais difícil distinguir o que é a representação fidedigna de realidades materiais, que 
sempre estiveram expostas aos interesses de quem as utiliza, e o que é vitualmente manipulado 
de acordo com a intencionalidade de seu autor e de quem as utiliza para os mais diferentes fins. 
Pensando nos Lugares, é flagrante que, em contrapartida ao crescente alcance das manifestações 
e conexões que permitem dar voz e poder a grupos sociais historicamente excluídos, explorados 
e/ou invisibilizados, o conservadorismo também acha espaço em ambientes virtuais (fóruns, 
páginas, canais, blogs, perfis) onde a fala patriarcalista, supremacista, etnocêntrica, elitista e 

1    Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Linguagem, Mídia e Arte (PUC-Campinas), graduado em 
Geografia (UNICAMP), com especialização em Docência no Ensino Superior (UniFAJ), professor de Ensino Superior no 
Centro Universitário de Jaguariúna/SP.  
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heteronormativa é legitimada pela convergência de adeptos desse discurso. Frente às cada 
vez mais frequentes ameaças à Educação baseada no senso crítico, na Ciência e na História, o 
ensino da Geografia, assim como da Filosofia, Sociologia, Artes e demais componentes, precisa 
encontrar espaços de que possa se (re)apropriar – no mundo real e no mundo virtual, para 
que possa continuar a conduzir a compreensão acerca dos fenômenos geográficos em prol do 
desenvolvimento civilizatório ético, democrático e libertário, individual e coletivamente. 

Palavras-chave: Redes Virtuais; Geografia; Território; Paisagem; Lugar. 
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A IDEOLOGIA NA (E DA) RETÓRICA DO PRESIDENTE 
JAIR BOLSONARO 

Bruno Henrique Batista Teixeira / PUC-Campinas1

RESUMO: O termo ideologia aparece como uma das temáticas centrais sobre as quais se apoiam 
a retórica do presidente Jair Bolsonaro. Em ambos os discursos proferidos em seu primeiro 
dia de governo, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, o termo é utilizado, sob 
algumas variações, em nove ocasiões. Analisados em comparação com as 1744 palavras que 
compõem ambas as falas do chefe do executivo, o termo ideologia, e variações como ideológico 
e ideologização, representam 0,51% dos discursos. A recorrência da ideologia é superior à 
de segurança, representando 0,34%, economia, com 0,22% de ocorrência, e superior ainda à 
saúde e educação, cada um equivalente a 0,17% das palavras discursadas por Bolsonaro em 
seu primeiro dia de governo. Quando de sua candidatura no pleito que o elegeu, em 2018, 
seu plano de governo contava com a repetição do termo por oito vezes. Ideologia, e suas 
variantes aparecem no documento oficial como “ideologias perversas”, “mudança ideológica”, 
“doutrinação ideológica de esquerda”, “questão ideológica” em duas oportunidades, “ideologia 
de Paulo Freire”, “razões ideológicas” e “educação aparelhada ideologicamente”. Em paralelo 
aos discurso oficiais, Bolsonaro mantém, desde antes de sua eleição, a prática de comunicação 
por meio de declarações através das redes sociais, em especial o Twitter. Passada a eleição e a 
posse do presidente, os tweets continuam a ser postados, como espécie de comunicação oficial 
paralela, feitas em nome de, ou por, o próprio Jair Bolsonaro. A partir da justaposição desses 
dois elementos da retórica de Bolsonaro, a rede social como o meio e a temática ideologia como 
a mensagem, analisa-se as particularidades da fala do presidente sobre o tema. A principal 
característica nos tweets de Bolsonaro que continham a palavra ideologia, ou alguma variação 
do termo, é separação de ideologia em duas propriedades: a ideologia adjetivada e a ideologia 
em absoluto. Quando adjetivada, a ideologia é tratada em referência à algum termo outro, seja 
ideologia de gênero, ou ideologia cubana. Nesses casos, pressupõe-se a existência de ideologia 
de valoração positiva. Em um caso específico o presidente chega a valorar positivamente sua 
ideologia em relação àquela de adversários políticos. No outro espectro, ideologia aparece 
como um termo absoluto. Nessas situações, nas falas de Bolsonaro, toda e qualquer ideologia é 
citada como valor negativo. Além de expor uma aparente assimetria na compreensão do termo 
nas falas de Bolsonaro, agravado pela presença recorrente da ideologia em seus discursos, a 
utilização da palavra em valoração absoluta e negativa, parece se aproximar da compreensão 
de ideologia enquanto entendimento falseado de mundo, presente em autores de correntes 

1   Bacharel em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente membro do 
Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, também da PUC-Campinas. Bolsista Capes. E-Mail: 
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marxistas, além da própria literatura marxiana. 

Palavras-chave: Ideologia; Jair Bolsonaro; Redes Sociais. 
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AUTOMAÇÃO NA DEMOCRACIA: PERIGOS E 
TENSÕES EXISTENTES ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS 
INTERATIVAS

Ellen Larissa de Carvalho Aquino1

RESUMO: Quatro anos é muito tempo em termos de tecnologia. O que vimos na eleição 
passada, em 2018, já evoluiu e hoje encontramos ferramentas inteligentes, como BOTs, que 
evoluem e se tornam mais populares, ao partirem de um modelo autônomo para um modelo 
colaborativo e receberem ainda a interação de pessoas com objetivo de aumentar a efetividade 
do funcionamento das ações automáticas — os chamados cyborgues. A partir disso, compreende-
se que cada vez mais os algoritmos bots vão estar mais inteligentes e preparados para diversas 
ocasiões. Por outro lado, engenheiros de software trabalham bem mais próximos de conceitos 
da psicometria e psicologia. Em convergência para o que não podemos negligenciar: os bots vão 
começar a utilizar inteligência artificial devido a possibilidade da tecnologia aprender através 
de nossas experiências. Desde 2014, os candidatos já utilizam Big Data para analisar perfis de 
eleitores, análise de opinião popular e etc. A tendência é que os bots comecem a utilizar esses 
dados que já são capturados há alguns anos. Assim, os bots melhoram as interações utilizando de 
recursos capazes de analisar interações, reunir dados e fazer muitas outras coisas de forma mais 
eficiente. Podemos dizer que não houve um melhor momento para que um político utilizar os 
recursos tecnológicos em sua campanha. Isso porque hoje dados são utilizados para maximizar 
a eficácia de sua midiatização. O próximo nível usará a inteligência artificial nas campanhas 
eleitorais e na vida política. A chave do processo que acontece hoje, e que se permanecerá 
no futuro é a coleta e utilização de dados. Tal coleta pode ser realizada com a intercalação e 
comercialização de dados por empresas que os retém. Uma vez feito corretamente, os dados 
podem ser usados para fortalecer o desempenho produzindo maior eficácia e aproveitamento. 
Por isso é relevante a importância da (falta da) lei de proteção de dados pessoais no Brasil, 
em especial o PL 5.276/2016 que busca definir o que pode ser coletado e o que pode ser 
comercializado. Além disso, não podemos deixar de mencionar que as empresas de tecnologias, 
especificamente as plataformas de redes sociais, tem criado novos produtos para identificar e 
limitar a propagação de desinformação e criação de bots, é um conflito ainda sem precedentes 
finais. Nesse sentido, torna-se importante também mencionar que as FARMS (fazendas de 
clicks) ou o desenvolvimento de bot simples, podem ser comumente realizados fora do Brasil, 
tornando-se um “estrangeirismo” que dificulta o reconhecimento e a até mesmo a aplicação das 
legislações reguladoras. Por fim, se viabiliza que as próximas eleições não serão um concurso 

1   Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade – 
PPGCTS Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e Pesquisadora do Instituto de Tecnologia 
& Equidade - IT&E



50

de ideias, ou de fortalecimento de valores, mas uma batalha de mudança de comportamento 
automatizada. No entanto, os candidatos devem se comprometer a utilizar a tecnologia, a coleta 
de dados, e a inteligência artificial de forma ética e criteriosa para garantir que suas tentativas 
de influenciar os eleitores não acabam minando a democracia.

Palavras-chaves: Bots; Eleições brasileiras; desinformação; tecnologia.
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O TRIBALISMO DAS REDES SOCIAIS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA AS DEMOCRACIAS 
CONTEMPORÂNEAS 

Alexandre Luz / UNESP1

RESUMO: A virada do século XX para o XXI, com o advento da globalização, foi marcada pelo 
avanço de novas tecnologias, sobretudo, a popularização da internet - tida, inicialmente, 
como uma ferramenta de fortalecimento das democracias ocidentais e mobilização social. Nos 
últimos anos, presenciamos o surgimento das redes sociais, fóruns, chans, mídias alternativas 
e portais que fortalecem a consolidação das “bolhas digitais”, o que Maffesoli (2007) chama de 
“tribalismo pós-moderno”. O objetivo do presente trabalho, de caráter explicativo, é apresentar 
uma discussão introdutória sobre as consequências das novas tribos para as democracias 
contemporâneas e sua associação com o avanço de grupos (neo)conservadores, através da 
construção de realidades alternativas difundidas no ciberespaço, a eclosão da pós-verdade, 
eleita palavra do ano no dicionário de Oxford (em 2016), e a propagação de notícias falsas (fake 
news) no campo social e político. Para tal, será realizada uma pesquisa bibliográfica, sobretudo, 
de estudos realizados nos últimos cinco anos. Como forma de balizar as discussões acerca 
do papel das redes nos processos democráticos recentes utiliza-se como referências, entre 
outros autores, Márcio Moretto Ribbeiro, Pablo Ortellado e Christian Dunker, para se pensar 
no contexto brasileiro, e o livro “A morte da verdade: Notas sobre a mentira na era Trump”, de 
Michiko Kakutani (2018), como referência central a respeito das eleições estadunidenses. Cabe 
ressaltar que o uso de inverdades ou alienação da realidade no campo político não se trata de 
uma novidade dos novos tempos, como denúncia a literatura orwelliana no século passado. 
Pretende-se realizar o seguinte percurso na pesquisa: (1) analisar o surgimento da internet, a 
difusão das redes sociais e o uso de algoritmos como forma de direcionamento dos conteúdos 
virtuais; (2) abordar o advento da chamada pós-modernidade: a sua crítica às metasnarrativas e 
surgimento das tribos; e, por fim, (3) o papel das bolhas digitais na democracia contemporânea, 
utilizando como principais exemplos as eleições de Donald J. Trump, em 2016, nos Estados 
Unidos da América; e de Jair Messias Bolsonaro, em 2018, no Brasil. 

Palavras-chave: tribos; redes sociais; internet; democracia; pós-verdade. 

1   Bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, São Paulo.  
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O “MOMENTO WALDO”: UMA ANÁLISE DA 
POLÍTICA DOS MEMES 

Alberto Rodrigues de Freitas Filho1

RESUMO: O urso azul Waldo, com um vocabulário chulo e postura radicalmente agressiva contra 
os adversários, apresenta alguns comportamentos extremos que podemos observar hoje em 
políticos identificados com a retórica antissistema e populista. Trata-se de um personagem 
que aparece em “O Momento Waldo”, o terceiro episódio da segunda temporada do seriado 
britânico de ficção científica Black Mirror. Dirigido por Bryn Higgins e escrito por Charlie Brooker, 
foi exibido originalmente pelo Channel 4 britânico em 25 de fevereiro de 2013 e distribuído 
posteriormente pelo serviço de streaming Netflix. Embora tenha sido lançado há mais de 6 
anos, o episódio antecipa o debate sobre a política na era da pós-verdade, apresentando um 
personagem de animação como candidato a uma eleição. 
Na ficção, Waldo se torna um personagem viral apenas três dias após um debate acirrado com o 
político conservador Liam Monroe (Tobias Menzies), cujo vídeo teria alcançado mais de 1 milhão 
de visualizações no YouTube. O dono da emissora, Jack Napier (Jason Flemyng), vê na ascensão 
da popularidade do avatar a oportunidade de agir contra o status quo, por meio da mobilização 
dos mais jovens que se identificam com a retórica agressiva e antissistema de Waldo, também 
vista como autêntica.  Embora tenha sido lançado há mais de cinco anos, Momento Waldo 
mostra claramente como os debates e as conversações em torno da política têm se dado em 
um cenário de baixa credibilidade das instituições e dos políticos, agravada pela radicalização 
e pela polarização. Além disso, o episódio dá uma mostra de como as TIC podem ser utilizadas 
para manipular o debate público. Momento Waldo apresenta, portanto, características da 
política na chamada era da pós-verdade. Vemos uma predição do futuro (ou de um retorno ao 
passado) no final do episódio, quando Waldo oferece dinheiro a qualquer pessoa da plateia que 
se dispusesse a agredir um oponente. Essa atitude se assemelha à truculência de Trump nos 
comícios de 2016, em que o então candidato agitava apoiadores para agredir manifestantes 
contrários a ele nos eventos da campanha, afirmando que pagaria a conta dos advogados dos 
agressores.  Outro aspecto abordado no seriado e que interessa à nossa discussão é a viralização 
de conteúdos midiáticos compartilhados por meio das TIC. De acordo com Loveluck (2018, p. 
211), o fenômeno viral surge “quando uma informação ou um conteúdo é objeto, de repente, 
de uma difusão muito ampla e, portanto, ganha uma enorme visibilidade.” Segundo o autor, 
assistimos ao surgimento de novos modos de contágio social na internet, associados às dinâmicas 
de compartilhamento de conteúdo na rede. Mais do que um avatar ou personagem de desenho 
animado, Waldo se apresenta no episódio de Black Mirror como um meme político. Como forma 

1   Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC-SP. 
Membro do grupo de pesquisa Comunidata.  
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cultural, o meme visa à obtenção de sucesso e visibilidade na rede e é usado para divertir, dar 
forma a uma expressão e comunicar um sentido. “Assim, todos aqueles que procuram ganhar 
maior visibilidade visam produzir conteúdos a fim de engendrarem tal circulação”. (LOVELUCK, 
2018, p. 215). 

Palavras-chave: meme; política; viralização; mídia; pós-verdade. 
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA: INVESTIGAÇÕES DA 
LINGUAGEM ENSAÍSTICA EM “ELENA”, DE PETRA 
COSTA

Bianca do Rêgo Silva / UAM1

Felipe Corrêa Bomfim / UAM2

RESUMO: O artigo investiga através do campo das visualidades e afetos, as potencialidades do 
longa-metragem “Elena”, de Petra Costa, como desdobramento do domínio do filme-ensaio. Para 
desenvolver esta reflexão, examinamos a encenação, a direção de fotografia e suas relações em 
uma das cenas mais emblemáticas do filme. Em consonância aos estudos de Antonio Weinrichter 
López e Francisco Elinaldo Teixeira, evidenciamos a presença de elementos ensaísticos no filme, 
uma vez que a sequência analisada se passa inteiramente no inconsciente da diretora.

Palavras-chave: Documentário contemporâneo; Documentário nacional; Petra Costa; Elena; 
Filme-ensaio.

1   Graduanda do Curso de Comunicação Social – Cinema e Audiovisual da Universidade Anhembi Morumbi, 
e-mail: biancarego.42@gmail.com 
2   Docente do Curso de Comunicação Social da Universidade Anhembi Morumbi. Doutorando em Multimeios, 
pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: felipecorrea.bomfim@gmail.com 
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REBELIÃO MAROMOMI: SILENCIAMENTO DE 
UM POVO, MARGINALIZAÇÃO CULTURAL E 
RESISTÊNCIA POÉTICA

 Juliano Lourenço Ferreira de Moraes / UNIFESP1

RESUMO: A pesquisa buscou evidenciar as vozes dos munícipes da cidade de Guarulhos enquanto 
pertencente a um meio social, bem como as relações de troca resultantes dessa influência 
mútua entre os escritores e a cidade, por meio de análises de suas composições poéticas e as 
marcações desses sujeitos em seus textos. Por consequência, a meta é incentivar a produção e 
apreciação dos escritores locais, ademais diagnosticar as falhas no sistema de gestão das políticas 
públicas atual, consoante registrado na produção de fanzines com textos inéditos pertencentes 
a uma cena poética resistente dentro do contexto cultural guarulhense entre os anos de 2015 
- 2018. Para tanto, foi preciso levantar um número significativo de agentes na cidade e buscar 
identificar suas reações em seu meio social. Foram mais de 20 artistas convidados a compor um 
zine intitulado “Rebelião Maromomi”, enxerga-se no ato de rebelar-se a possibilidade contínua 
diante dos desmandos e espera-se uma autoria coletiva na escrita de uma nova história do 
município. Das vinte pessoas contatadas tentou-se respeitar as diversidades de gênero, as 
diferentes etnias e contemplar sobretudo o maior número de regiões periféricas da cidade. 
A partir disso, investigou-se quais fatores têm sido formadores de seus pensamentos, em 
contrapartida, conhecer as dificuldades geradas pela ausência de incentivos da estrutura pública 
e suas relações e reações do meio em suas posturas e em seus versos. A ideia, assim, é registrar 
a produção contemporânea e contribuir, mesmo que de uma forma discreta, para a salvaguarda 
das manifestações poéticas em determinado espaço-tempo. Por conseguinte, contribuir para 
alimentar as discussões acerca das práticas de se dedicar à confecção de poesia, questionar o 
espaço da literatura na sociedade e suas contribuições efetivas na formação individual e coletiva.

Palavras-chave: Fanzine; Novos poetas; Publicações independentes.

 

1   Graduado em Letras. E-mail: julianolourencofdemoraes@gmail.com 
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NO MEIO DO PITIÚ: A POESIA SONORA, VISUAL E 
OLFATIVA DE DONA ONETE 

MAYRA MARTINS GUANAES / UNIFESP1

RESUMO: Compreendendo a canção como um gênero que mescla poesia com música, e, 
portanto, um gênero com rico potencial discursivo, este trabalho propõe a análise do poema-
canção “No meio do Pitiú” composta pela paraense Dona Onete. A partir do eixo temático 
“Da memória à nuvem: composição, arquivamento, performance, e difusão de poesia” nesta 
apresentação pretendemos discutir os diversos sentidos produzidos na difusão do texto de “No 
meio do Pitiú” em três dimensões: 1.Lida (poema), apontando seus aspectos poéticos, culturais 
e discursivos, articulando estes aspectos com os pressupostos teóricos sobre poesia, canção e 
dialogismo propostos por Caretta (2013) e Huizinga (1980), sobre Carimbó por Moraes (2014) e 
Bezerra (2013) e sobre a figura do malandro por Menezes (2017); 2. Ouvida (canção), sentindo 
seus aspectos rítmicos e sonoros e 3. Vista (clipe), pensando nas relações possíveis entre o texto 
verbal e não-verbal emitidos visualmente pelo clipe da canção. “No meio do Pitiú”, cujo clipe foi 
gravado no mês de junho de 2016 e veiculado em julho deste mesmo ano, é a faixa de número 9 
do álbum Banzeiro lançado por Dona Onete no ano de 2016, quatro anos depois de seu primeiro 
álbum intitulado Feitiço Caboclo. Ionete da Silveira Gama nasceu no interior do Pará e morou 
em Igarapé-Miri, foi professora de história e secretária de cultura. Mudou-se para Belém em 
1996 depois de se aposentar e enquanto cantava durante uma roda de Carimbó, foi descoberta 
pelo Coletivo Rádio Cipó que a convidou para fazer parte do grupo, pois, precisavam de uma 
voz feminina. Foi este coletivo que inclusive a batizou de Dona Onete. Seu primeiro disco foi 
gravado em 2012 quando ela já tinha 73 anos e impressionou o público pela força cultural de 
sua produção. Atualmente, é uma das principais responsáveis pela popularização do Carimbó 
Chamegado, termo criado por ela mesma, e da música paraense no Brasil. 

Palavras-chave: Dona Onete; Carimbó; Pará; Canção brasileira 

1  Mestranda PPGL – UNIFESP. 
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FALA E PERFORMANCE NA POESIA BRASILEIRA: O 
CASO DA PALHAÇADA

Suelen Santana Silva / UNIFESP1

RESUMO: O presente trabalho objetiva o diálogo entre a figura do palhaço e a do poeta lírico, 
de forma a evidenciar a interplasticidade entre o ser poético e o fazer poético. A discussão parte 
da utilização da lírica como um suporte – picadeiro para a performance do palhaço. O texto em 
sua organização linguística e literária opera aqui como partitura dramatúrgica que possibilita a 
interconexão entre os dois gêneros de arte: palhaçaria e poesia. As linguagens são testadas a fim 
de evidenciar tanto os efeitos de sentido que a figura do palhaço causa no texto poético, quanto 
os efeitos nos quais a poesia tinge o palhaço, constituindo assim um território de encadeamento 
entre a máscara do palhaço e a máscara do poeta. Foi organizada uma antologia com poemas 
brasileiros que poderiam, pela temática ou pelo tom, ganhar efetivamente voz e corpo de 
palhaço. O propósito, assim, é retratar a complexidade do ser marginal, melancólico e engraçado 
que essa figura revela. O abraço entre a poesia e a palhaçaria evidencia uma aproximação, 
não raro deliberada pelos próprios artistas de parte a parte, que redunda em notável efeito 
catártico, em perplexidade estética por meio da quebra de expectativas. A poética do palhaço e 
a palhaçada do poeta revelam as coisas, ao mesmo tempo, fora da ordem, mas definidoras da 
condição humana, como choro, fracasso, queda, tombo, perda e solidão. Num poema-palhaço, 
por assim dizer, a partir do qual a pesquisadora-performer faz-se palhaça-poema, os dados da 
condição humana são maquiados e se mesclam com o riso, o aplauso e a graça, tão inerentes em 
cada um de nós e que podem ser expressas em poesia, manifestando, assim, o corpo poético na 
figura do palhaço. 

Palavras-chave: Palhaçaria; Análise Literária; Performance; Gênero Lírico; Múltiplas Linguagens. 

1   Atriz formada pela Escola Livre de Teatro de Santo André (ELT) em 2010 e Palhaça formada pelos Doutores 
da Alegria em 2011. Cursando o último semestre em Letras – Português - Francês na Universidade Federal de São 
Paulo - UNIFESP ; E-mail: suelen_santanasilva@yahoo.com.br   
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CONTRADUÇÃO: CONTRIBUIÇÃO À CRÍTICA DA 
ICONOMIA POÉTICA

Victor Scatolin Serra / USP1

RESUMO: A presente arguição pretende analisar a proposta do artista Kenneth Goldsmith 
ao afirmar que “a tradução é o último gesto humanista”. Pretendemos estabelecer uma 
aproximação entre o texto “Contra a tradução”, publicado por aquele autor em 2014 e algumas 
ideias ligadas ao universo da tradução poética de extração radical sintetizadas na definição de 
Décio Pignatari, “contradução”, que clamamos aqui como título e como paráfrase ou tradução 
possível do título do texto de Goldsmith. Qual o lugar da tradução num mundo onde os valores 
humanistas se desmancharam no ar? Para usar uma definição de Julio Plaza, cremos também 
que “a tradução entre as diversas artes tem, na visão sincrônica da história, a forma mais 
adequada e consubstancial a seu projeto” de modo que sua atividade permeia diversas esferas 
do fazer artístico, da exploração das práticas poéticas. Se Goldsmith alude ao fato de que a 
tradução enquanto tal perde mais e mais sua necessidade em meio a um mundo tão hostil às 
humanidades, sua contraparte intersígnica (diríamos até interétnica, num trocadilho latente 
aos ambientes de rede) chamada por Roman Jakobson de Tradução Intersemiótica parece se 
mostrar como a verdadeira signagem do século XXI (como pudemos demonstrar em nossa 
dissertação de mestrado). Chamamos tal signagem de anfíbia, em alusão a seu caráter anfíbio, 
capaz de transmutar-se entre revoltas e reviravoltas por outros Umwelt. É a este perfil anfíbio e 
à performance destes signos que centraremos nossas atenções. Pretendemos colocar à prova e 
à discussão estas ideias. O título de nosso trabalho, como está claro, dialoga em plena paráfrase 
com o célebre livro de Marx. Como no caso do mestre alemão, pretendemos aqui um “esboço 
sobre a trajetória” dos nossos estudos no campo da iconomia poética. O que chamamos de 
iconomia aqui guarda mais relações com as noções de Ícone, como presentes na semiótica de 
Peirce do que com o campo da atividade econômica chamado atualmente pelo mesmo nome.

Palavras-chave: Tradução; Tradução Intersemiótica; Contradução; Práticas Poéticas.

1   Artista, performer, professor e poeta, é mestre em Artes Visuais pela ECA-USP. Sua principal linha de 
pesquisa trata dos problemas concernentes à tradução intersemiótica. Assina artisticamente como Walter Vetor e é 
um dos integrantes do grupo RIVΞЯΛO http://lattes.cnpq.br/4569640805339002
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CILADAS DO “NOVO” ESTILO BARBIE: 
SUBSERVIÊNCIA E HEGEMONIA NA CONSTITUIÇÃO 
DA IDENTIDADE DAS MENINAS

Sheila Daniela Medeiros dos Santos / UFG1

RESUMO: No mercado global, as grandes corporações de brinquedos têm movimentado bilhões 
de dólares todos os anos. De acordo com os relatórios publicados pela Brand Finance (2017), 
a Mattel liderou durante séculos o ranking de vendas de brinquedos no cenário econômico 
internacional, ao ter a boneca Barbie na vanguarda como a responsável pelo vultoso êxito. No 
entanto, segundo pesquisa realizada pela National Retail Foundation (2016), a boneca-ícone 
universal, nos últimos cinco anos, deixou de reinar soberana e perdeu o posto de brinquedo 
mais vendido no mundo para as bonecas-princesas da Disney e para os blocos sólidos da Lego. 
No intuito de superar esta conjuntura, a Mattel passou a investir incisivamente em frentes 
inovadoras, como: o lançamento da linha Barbie Fashionistas, a qual celebra a diversidade e a 
inclusão, com quatro tipos de corpos, sete tonalidades de pele, 22 cores de olhos e 24 estilos de 
cabelos distintos; a criação de uma conta oficial no Instagram, onde a boneca replicante, agora 
uma It Girl, posta cotidianamente looks do dia, selfies e tendências; e, ainda, a abertura de uma 
página oficial em ambientes digitais como o Twitter e o Facebook. Neste cenário, a presente 
pesquisa objetiva investigar de que modo as construções dialógicas discursivas manifestas nos 
enunciados do “novo” estilo Barbie, disseminados nas redes digitais, atravessam a cultura e 
impactam os processos de constituição da identidade das meninas. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, bibliográfica e documental, ancorada no referencial teórico de Vigotski (2010), acerca 
da natureza semiótica (e ideológica) da consciência, e de Bakhtin (2010), com foco na análise 
dialógica do discurso. Para efetivar este estudo, optou-se pelo recorte analítico de materiais 
disponíveis sobre o “novo” estilo Barbie nas páginas oficiais que a Barbie mantém nas redes 
digitais como: Instagram, Twitter e Facebook. No esteio do trabalho investigativo, indicadores de 
análise revelam que o “novo” estilo Barbie não apenas preconiza ardilosamente determinados 
padrões de beleza, valores mediados pelo consumo e modos de ser e de relacionar-se com os 
outros, com ênfase em posturas conformistas e sexistas, mas sobretudo propaga a aceitação 
tácita do insólito e execrável despotismo do capital.

Palavras-chave: Boneca Barbie; Identidade; Discurso; Meninas; Redes digitais.

1   Doutora em Educação (FE/UNICAMP); Docente do curso de Psicologia (FE//UFG). E-mail: sheiladmsantos@
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TONY CONRAD CONTRA LA MONTE YOUNG: 
PIQUETE, DRONE E DEMOCRACIA

Bruno Trochmann / PUC-Campinas

RESUMO: Este trabalho apresenta o multi-artista Tony Conrad a partir de seus conflitos políticos 
e estéticos com o compositor La Monte Young nos anos 90. Tendo feito parte do grupo seminal 
“Theather of Eternal Music” nos anos 60 junto de La Monte, Marian Zazeela e John Cale, que 
iria re-inaugurar o uso de drones (sons longos) na música ocidental, Tony Conrad irá seguir uma 
carreira no cinema experimental e multimídia após desligar-se do grupo em 1966, enquanto 
La Monte se estabelecerá como guru e precursor do minimalismo. Em 1990, Tony Conrad irá 
fazer um piquete em frente a sala de concerto onde Young viria a se apresentar em Buffalo-NY, 
apresentando uma placa com os dizeres “LA MONTE YOUNG DOESN’T UNDERSTAND HIS OWN 
WORK”, onde em uma lista de 7 pontos ele questionava a propriedade de Young sobre a música 
que eles haviam criado juntos nos anos 60 e ressignifica a forma como esta foi apreendida 
pela história da arte. Em 1997 Conrad irá publicar o álbum “Early Minimalism”, que combina 
gravações feitas nos anos 60 e nos anos 90 com o intuito de reescrever a história da arte e 
a interpretação da música produzida no “TEM”. Por meio de seus piquetes e tensionamentos 
discursivos, Tony Conrad ocupa o lugar raro de um artista que se encarrega de reescrever seu 
lugar na cultura e promove um embate constante com as possibilidades de reescrita através da 
prática, criando heterotopias nas quais ele desconstrói os sistemas de controle e de disciplina. 
Ao trazer a história para o presente e fazer da música o espaço de embate com a escrita do 
passado, Conrad torna esse lugar um espaço para construção de uma democracia radical no 
fazer artístico. Como um viajante do tempo, Conrad reescreve o passado a partir do ponto em 
que a narrativa oficial se impõe.

Palavras chave: Tony Conrad; música experimental; arte e política; vanguarda; democracia 
radical. 
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ARTE URBANA E CIDADANIA: PERSPECTIVAS DA 
FASE INICIAL

Fellipe Eloy Teixeira Albuquerque, / SME-SP1

RESUMO: A Secretaria de Educação de São Paulo por meio do Programa Mais Educação viabiliza 
ao professor, escola e comunidade que desenvolvam projetos de ensino descentralizado. Em 
2019, a EMEF Padre Leonel Franca implementou junto a um de seus professores e cerca de 
30 estudantes o Projeto Arte Urbana e Cidadania, que podemos resumir como sendo uma 
proposta de formação estética voltada a criação participativa de intervenções urbanas na escola, 
seus arredores e locais variados. As redes sociais e os recursos digitais são usados pelo grupo 
para divulgar as ações e promover discussões, assim como compartilhar experiências e firmar 
parcerias. As ações desenvolvidas tendem a criar uma identidade visual que seja reconhecida e 
apropriada pela comunidade, passando por etapas que incluem a consulta coletiva ou parcial dos 
membros da escola e comunidade estudantil antes de se desenvolver as intervenções. A Escola 
está endereçada na Rua Xavier dos Pássaros, 39 – Jardim Rincão, São Paulo - SP, CEP: 04937-210 
é para muitos membros da comunidade local o único aparelho cultural acessível. Os estudantes 
dessa instituição de ensino são proativos no que diz respeito a participar da manutenção da sua 
própria escola, sobretudo no que diz respeito à constituição da identidade visual da mesma. O 
processo de aprovação do projeto passa pela candidatura e deve receber o consentimento da 
Direção, do Conselho Escolar e Comunidade Estudantil, sendo avaliada duas vezes ao ano com 
apresentação dos resultados parciais na metade e dos finais no fim do ano letivo. Os encontros 
não seguiram um padrão pré-estabelecido, mas contou um conjunto de tipos de encontros 
que foram sendo aplicados, conforme a necessidade de cada temática trabalhada, a saber: 1- 
Mapeamento: Atividades extraclasses monitoradas e acompanhadas por adultos se necessário. 
A primeira edição deste tipo de encontro aconteceu na própria escola e teve como objetivo 
coletar dados sobre as paredes, geografia, aspectos técnicos, escolhas, opções de intervenções 
e imagens adequadas para cada espaço. Geralmente os grupos são separados por tarefas e 
carregam instruções impressas para cada tipo de coleta; 2- Encontros teóricos: Aula expositiva 
com exibições de imagens, vídeos, debates, roda de conversas sobre os artistas e modalidades 
que serão trabalhadas; 3- Encontros técnicos: Aulas tutoriais e primeiros contatos com materiais. 
Nesses encontros os participantes recebem instruções e informações técnicas dos produtos 
que serão usadas nos Encontros Práticos; 4- Encontros práticos: Atividades mistas (classe e/
ou extraclasse) monitoradas e acompanhadas por adultos se necessário. É aí os participantes 
desenvolvem os testes, treinamento e aplicações das técnicas trabalhadas nos outros encontros; 
5- Visitas de campos: Encontros extraclasses com intuito de oferecer contato direto com obras 

1   Mestre em História da Arte pela UNIFESP; Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Arte pela Secretaria 
Municipal de São Paulo; Licenciado em Educação Artística pelo CEUNSP-Itu; E-mail: fellipe.eloy@gmail.com 
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de artistas consagrados e centros culturais. Assim, a principal tarefa dos participantes foi de 
compreender, apreender e criar suas próprias versões de obras das principais vertentes do 
graffiti e outras modalidades de intervenções urbanas. Esse trabalho visa divulgar os resultados 
parciais obtidos até então.

Palavras-chave: Arte Urbana; Mais Educação; EMEF Pe. Leonel Franca. 
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O PROCESSO DE DEGENDERIZAÇÃO DA 
LINGUAGEM

Laura Bastos, PUC-Campinas1

RESUMO: O projeto aqui proposto visa analisar e observar o processo de degenderização da 
linguagem que resultou dos eventos de ativismo dos direitos LGBTQ+ e de gênero dos anos 
2010 e suas repercussões nas redes sociais. O projeto levará como base os estudos de Judith 
Butler e Simone de Beauvoir a respeito de gênero e sexualidade, os estudos de Guilherme 
Mäder sobre sexismo gramatical e os estudos com ênfase marxista de Marcos Bagno a respeito 
das relações de poder da linguagem. Os protestos levados em consideração são os de cunho 
de igualdade de gênero e sexualidade, que tiveram origem na segunda metade do século XX 
na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas se intensificaram na segunda década do século XXI 
com passeatas pela igualdade de gênero e com o crescimento e fortalecimento do Movimento 
LGBTQ+ ao redor do mundo. A repercussão desse ativismo nas redes sociais contribuiu de 
diversas maneiras para maior visibilidade da violência e desigualdade que são sustentadas pelos 
discursos que permeiam a sociedade ocidental. No entanto, nos últimos anos, é perceptível 
uma mudança na linguagem, principalmente nas redes sociais, e uma tendência à utilização de 
termos neutros, ao invés de termos genderizados. Propõe-se a análise e discussão sobre termos 
neutros e como os movimentos ativistas contribuíram para a criação e difusão desse vocabulário 
nos meios digitais, e a sua crescente presença no mundo não-virtual, por consequência. Como 
componentes para um estudo de caso, serão consideradas as análises linguísticas feitas a partir 
de posts em redes sociais como Facebook, Twitter e Linkedin, e discursos publicitários dos meios 
digitais que se deram após os movimentos sociais. Através da realização do projeto, espera-se 
chegar à conclusão de que ocorreu um movimento de degenderização da linguagem após os 
movimentos ativistas feministas e pelos direitos LGBTQ+ dos anos 2010 e quais as consequências 
desse fenômeno linguístico para a inclusão e representatividade social.

Palavras-chave: Ativismo; LGBTQ+; Gênero; Discurso; Degenderização.
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HISTÓRIAS ARTURIANAS E SEUS 
DESDOBRAMENTOS NO CIBERESPAÇO 

Luiza CUNHA CANTO CORREIA DE MORAIS / PUC-
Campinas 1

RESUMO: As histórias que fazem parte do universo do rei Arthur e de seus cavaleiros surgiram 
há mais de mil anos. Tratavam-se de aventuras transmitidas oralmente, eram as memórias da 
formação da Grã-Bretanha. Séculos mais tarde, essas histórias passaram a ser escritas, como se 
vê em Historia britonum, do cronista Nennius no século IX, e em Historia regum Britanniae, de 
Geoffrey de Monmouth no século XI (LE GOFF, 2011). A partir daquele momento, essas histórias 
se propagaram, de modo que podemos encontrá-las representadas no âmbito da literatura, 
em diversos meios de comunicação, em jogos de RPG e, mais recentemente, no ciberespaço. 
Minha pesquisa, financiada pela CAPES, de caráter qualitativo e ainda em curso, concentra-se 
em observar manifestações em que há (re)apropriações das histórias que abarcam o universo 
arturiano no ciberespaço, tais quais fóruns de discussão, grupos de discussões nas redes 
sociais, (re)escritas em blogs, criar fanarts e fanfics (arte de fã e ficções de fã), vídeos e jogos de 
videogames que possuem a temática arturiana. Ao observar tais manifestações, tenho o objetivo 
de verificar e documentar como as histórias arturianas encontradas no ambiente virtual podem 
contribuir para meu entendimento sobre o sujeito contemporâneo, como nelas e por meio delas 
ele se constitui, e quais seriam as ferramentas por ele utilizadas nesse processo de construção. 
Para o mapeamento do espaço digital e seleção do corpus, utilizei a perspectiva da etnografia 
digital, embasando-me nas obras de Pink et al. (2016) e Hines (2004). A etnografia digital é 
uma metodologia que consiste na aproximação do pesquisador em relação ao grupo estudado, 
assim, ao mesmo tempo que eu me utilizava do olhar investigativo, eu me inseria nos ambientes 
nos quais encontrava as manifestações, como se fosse parte do grupo, de forma a constituir a 
pesquisa a partir da perspectiva dialógica. Em relação à fundamentação teórica, utilizo alguns 
conceitos de Bakhtin e seu círculo, como o dialogismo, os gêneros discursivos (que se estendem 
para os gêneros digitais), a concepção de cronotopo, e a apropriação discursiva. Assim, a partir 
dos conceitos bakhtinianos, busco criar diálogos com alguns aspectos que constituem os 
objetos da pesquisa, como identidade, narrativa, cultura de fã e espaços de afinidade. Enquanto 
resultados parciais, vejo que os fãs do universo arturiano possuem perfis diversos (gamers, 
leitores, escritores, desenhistas, telespectadores etc.) e procuram por espaços de afinidade a 
fim de aprimorar seus conhecimentos e de compartilhá-los; eles não possuem apenas interesses 
a respeito das histórias do rei Arthur, mas também são atraídos por outras áreas e por outros 
tipos de história não necessariamente relacionadas ao universo arturiano. 
Palavras-chave: Dialogismo; Ciberespaço; Sujeito contemporâneo; Histórias arturianas; Mídia 
digitais. 
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67

TIA NASTÁCIA NO SÉCULO XXI – RESSIGNIFICAÇÃO 
DA IDENTIDADE E DA MEMÓRIA NA OBRA DE 
MONTEIRO LOBATO 

Márcio Aparecido Martelli / Unicamp1

José Felicio Ribeiro de Cezare / Seesp2

RESUMO: Este trabalho se propõe a analisar a obra do autor brasileiro José Bento Monteiro 
Lobato [1882-1948], especificamente, Histórias de Tia Nastácia, publicada originalmente em 
1937. A análise se compreenderá: a) pela apresentação do projeto e proposta de produção 
aos alunos da 3ª série, período matutino, da Escola Estadual Monsenhor Venerando Nalini, 
Ivoturucaia, Jundiaí-SP, pelo pesquisador, Márcio Aparecido Martelli; b) contextualização do 
período histórico nacional e internacional em que a obra foi produzida pelo professor José 
Felicio Ribeiro De Cezare; c) apresentação da figura José Bento Monteiro Lobato suas produções, 
posicionamentos, concordâncias e contradições, apresentada, por ambos os pesquisadores; d) 
discussão com os alunos sobre como a identidade e a memória popular se alteram e se perpetuam, 
se constroem e se reconstroem por meio de rupturas e permanências históricas, nas quais terão 
grande relevância os conceitos e preconceitos, bem como a situação social, política, econômica 
e cultural de uma dada época. Assim, por meio das percepções dos alunos, escolheremos uma 
quantidade ao redor de 10 a 20 contos da obra supracitada, a respeito das quais eles produzirão 
releituras e gravuras sob a ótica da juventude atual brasileira, considerando, como já informado, 
rupturas e permanências. As diversas perspectivas poderão trazer elementos filosóficos, 
sociológicos, culturais, antropológicos, econômicos, literários, artísticos, sociais, geográficos e 
históricos. As releituras revisadas e as gravuras serão organizadas e reunidas em um e-book pelos 
pesquisadores Márcio e Felicio, sendo os últimos responsáveis pela apresentação e introdução 
e algumas explicações e análises da obra. O e-book terá distribuição gratuita e irrestrita, como 
forma de socialização de novos conhecimentos e facilitação de acesso às obras literárias. Será 
feito também um evento de lançamento do livro, quando ocorrerá uma mesa redonda com os 
alunos autores e ilustradores, com os pesquisadores e a comunidade escolar para debater o 
papel da leitura e da produção literária na formação educacional da atualidade. 

Palavras-chave: Lobato; memória; inovação educacional; ciência da computação; produção 
literária no formato eletrônico - e-book. 
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PARADISE LOST: CONSTITUIÇÕES IDENTITÁRIAS E 
(RE)SIGNIFICAÇÕES NO ESPAÇO DIGITAL 

Bruna Eduarda Ignácio / PUC-Campinas1

RESUMO: Paradise Lost, poema épico datado do século XVII, escrito pelo poeta inglês John 
Milton, é considerado por muitos estudiosos e leitores uma fanfiction bíblica, que traz a versão 
de Lucífer sobre a queda do céu e a perda do paraíso. Entretanto, mesmo sendo uma obra cânone 
e tão distante cronologicamente, ainda hoje encontramos enunciadores que se apropriam dessa 
narrativa e a (re)significam ao se manifestarem no ciberespaço. Assim, este trabalho relata a 
pesquisa em que, situada em meio digital, propõe investigar o sujeito contemporâneo e(m) 
suas manifestações em paisagem digital, de modo a entender a (re)construção de sentidos 
proporcionada pela (re)escrita e leitura multimodal em conjunto com comentários de fãs acerca 
da obra Paradise Lost, bem como discutir os processos de constituição identitária desse sujeito. 
Desta forma, recorri a um estudo mais atento sobre conceitos que permeiam a cultura de fã e 
a cibercultura, a fim de compreender o processo de afiliação e pertencimento que ocorrem nas 
comunidades de fãs. Por esta razão, lancei mão do sujeito proposto nos estudos bakhtinianos, 
que é visto como um ser ativo e social, que age em eventos únicos e singulares do enunciado. 
Sob esta perspectiva, objetivo conhecer como se constitui a identidade desse sujeito que se 
manifesta no ambiente digital através das suas produções, e assim, participa de interações 
discursivas e dialógicas possibilitadas pelas mediações digitais. Partindo do Google Search 
<google.com.br> como ferramenta de busca inicial, coletei manifestações de fãs situadas em 
diferentes plataformas, como Fanfiction.net <fanfiction.net>, Twitter <twitter.com>, Instagram 
<instagram.com> e Tumblr <tumblr.com>. Os resultados parciais das investigações mostraram 
que há uma quantidade significativa de textos de fãs de diferentes tipos e gêneros que recorrem 
a apreciação da obra de John Milton como um discurso de partida para as manifestações do 
sujeito no ambiente digital. No período de outubro a dezembro de 2018, encontrei, no site 
Fanfiction.Net, 18 fanfics, as quais possuíam somadas 52 comentários de sujeitos outros que, 
situados nesta comunidade, comentaram, revisaram e interagiram acerca do interesse em 
comum. Ademais, encontrei 27 produções que classifiquei como multimodais, nas plataformas 
digitais Tumblr, Twitter e Instagram. Assim, estando este trabalho situado no ciberespaço, recorri 
a uma pesquisa qualitativa e de caráter interpretativo que utiliza a etnografia digital proposta 
por Pink et. al (2015) como abordagem para levantamento de dados, pois senti a necessidade de 
uma metodologia que permitisse a pesquisa através de/em espaços constituídos por diferentes 
mídias digitais. Desta maneira, para a composição do corpus, coletei produções de fãs situadas 
no ciberespaço acerca da obra Paradise Lost, de John Milton e, a partir desses dados, abri o 

1   Bolsista de Iniciação Científica, processo nº 143472/2018-6, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Graduanda em Letras - Português/Inglês na Pontifícia Universidade Católica de 
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entendimento para a (re)construção da identidade do sujeito, que através das suas manifestações, 
revelam questões de afiliação e pertencimento que permeiam as comunidades de fãs, além de 
outras plataformas digitais. 

Palavras-chave: Sujeito; Ciberespaço; Manifestações; Paradise Lost; John Milton. 
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OS PADRÕES SOCIAIS DE GÊNERO E SEXUALIDADE 
CONDICIONADOS À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
FORTE: UMA REFLEXÃO A PARTIR DOS ESTUDOS 
COGNITIVOS EM SISTEMAS INTELIGENTES E DOS 
ESTUDOS QUEER

Georgia de Mattos / UNISO1

Luís Roberto Albano Bueno da Silva / USP2

RESUMO: A inteligência artificial está presente em parte significativa dos sistemas digitais e 
virtuais que utilizamos atualmente. Apesar de buscar atentar a questões com as quais o ser 
humano tem dificuldade – seja na análise de um grande volume de trabalho de dados ou ainda 
na percepção de determinados padrões de repetição de grandes grupos –, ela ainda não é 
capaz de emular todo o potencial da mente humana, em especial no que tange a capacidade 
criativa ou a capacidade de gerar hipóteses. Isso se dá pois os modelos existentes atuais de 
emulação da inteligência humana não contemplam características abstrativas do pensar natural, 
que transcendem as possibilidades de dedução e indução lógica utilizadas. O estado atual da 
inteligência artificial é chamado de inteligência artificial fraca. Há outro tipo de inteligência 
artificial, hipotética, chamada de inteligência artificial forte. Esta seria capaz de emular todos 
os aspectos da mente humana, sendo indistinguível quando comparada. A inteligência artificial 
forte poderia, hipoteticamente, resolver parte significativa de uma série de problemas digitais 
humanos, em especial aqueles que demandam análise e classificação de informações em grande 
volume, como em Big Data ou torrentes informacionais. Considerando que a inteligência humana 
é fruto não apenas das ações de treino lógico, mas também de questões sociais e coletivas que 
afetam decisões éticas e estéticas, é possível elucubrar que uma inteligência artificial forte – 
baseada em uma mente humana funcional – deveria ser condicionada aos mesmos padrões 
sociais em caso de busca por um pensar genuíno similar ao humano. Assim, eleva-se a pergunta 
norteadora desta pesquisa: em que medida, o tecido social e suas idiossincrasias – como o 
machismo estrutural – poderiam afetar uma inteligência artificial forte na busca de um pensar 
artificial similar ao humano? Para tanto, utilizamos os autores Foucault (1999, 1998) e Butler 
(2003) para compreender a construção de uma “verdade” que fora instituída pelos discursos 
de poder/saber, ao longo da História, sobre a sexualidade e as identidades generificadas e 
sexuadas, que não são naturalmente preestabelecidas, mas ao contrário, produzidas por práticas 

1  Doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba – Uniso; e-mail: georgia.jor@
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2   Doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo – USP; e-mail: luis.silva@prof.
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reguladoras que agem por meio de uma matriz de normas de gênero que torna a identidade 
um ideal normativo e não uma característica descritiva da experiência. Russel e Norvig (2004) 
nos dão base das tecnologias atuais sobre inteligência artificial e os conceitos utilizados sobre 
inteligência artificial forte. Peirce (2012) e Damásio (2015) apresentam os meios pelos quais 
uma mente humana trabalha, e seu processo de aprendizagem e apropriação de hábito social. 
Feita uma revisão bibliográfica para posterior aproximação e análise desses conceitos, conclui-se 
que há uma lacuna existente no entendimento de como sistemas inteligentes podem aprender, 
e também, o modo como os ensinamos atualmente; redimensiona-se, assim, o entendimento 
do peso da cultura estrutural humana na tomada de decisão de sistemas inteligentes e na 
racionalização de como o viés humano impacta em inteligências artificiais fracas e fortes.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Sexualidade; Identidade de Gênero. 
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CÂNTICOS AFRORELIGIOSOS DO CANDOMBLÉ (RE)
APROPRIADOS NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA e 
SUA INTERFACE COM A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 
NO BRASIL 

Lucas Matheus STORONI, PUC-Campinas 1

RESUMO: Este trabalho, ainda em fase inicial de pesquisa, busca investigar e compreender, o 
funcionamento da influência dos cânticos afro-religiosos, na composição e publicação das 
músicas contemporâneas brasileiras, produzidas e divulgadas no período de 2009 a 2019, 
para a seguir propor uma sequência didático-pedagógica, para o sustento da discussão sobre 
diversidade cultural, tratando da questão de igualdade racial e da cultura afro-religiosa na 
sociedade, nas aulas de língua portuguesa (seguindo as leis de diretrizes e bases da educação 
que garantem o direito ao ensino da história e cultura afrobrasileira e africana, LDB 10.639/03). 
Após ouvir a música Fio de Prumo do artista Criolo, em que ele apresenta algumas referências 
religiosas do meu interesse, decidi pesquisar sobre o tema, uma vez que é possível observar a 
presença de influências dos cânticos religiosos em diversas canções populares contemporâneas. 
Estas influências não são novidades, pois, compõem a cultura brasileira desde a sua formação 
e se mantêm dentro de um contexto sócio-histórico-cultural e político. Ao que concerne os 
estudos sobre as constituições identitárias, busco informações nos estudos culturais, com o 
objetivo de conhecer melhor alguns dos fenômenos sociais em que o meu objeto de pesquisa 
está inserido. Também na área discursiva e na constituição do(s) sujeito(s), a pesquisa se 
baseia no dialogismo bakhtiniano, observando comportamentos discursivos e culturais, para 
entender o processo de (re)significação destes discursos sócio-históricamente constituídos e (re)
apropriados, do contexto religioso afro-descendente para o cotidiano musical brasileiro. Assim, 
minha intenção é analisar esses discursos, repletos de sentidos e memórias que são divulgados, 
compartilhados de diversas maneiras, utilizando a pesquisa quantitativa para o levantamento 
dos dados no primeiro momento da pesquisa e qualitativa,ao propor uma sequência didática, 
segunda etapa da pesquisa. A música é uma construção sócio cultural hibrida, multimodal, que 
traz ritmo, temas, poesia e manifestações populares que são essas partes essenciais da música 
e que me permitirão observar e estudar os processos de formação/representação identitárias, 
emergentes das/nas posições enunciativas dos sujeitos envolvidos nos processos de composição, 
interlocução e divulgação dos textos a serem analisados. Acredito que a divulgação desta 
pesquisa seja importante para a expansão e a visibilidade do conhecimento acerca da cultura 
afro-brasileira no ambiente acadêmico dentro e fora da universidade em que pesquiso e em 
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vários níveis, e o reconhecimento de sua importância na nossa composição cultural identitária 
brasileira. 

Palavras-chave: Identidade; Discurso; Música Brasileira; Cultura Afro-Descendente; Ensino de 
Línguas. 
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VÍDEOS MATERNOS SOBRE O RESGATE DO 
PROTAGONISMO DA MULHER NO PARTO COM 
DOULA 

Natália Silveira Lisbôa / PUC-Campinas1

Sofia Creato Bonfatti / PUC-Campinas2

Tania Mara Marques Granato / PUC-Campinas3

RESUMO: Alinhada com os princípios do movimento de humanização do parto, a crescente 
contratação de doulas para prestação de suporte contínuo para mulheres antes, durante 
e após o parto reflete a busca de uma experiência de parto mais satisfatória e protegida da 
violência obstétrica. Considerando a intensidade emocional que caracteriza o nascimento de 
um filho e a figura da doula como agente de sustentação emocional para a mulher durante esse 
processo, buscamos compreender os sentidos afetivo-emocionais que a experiência do parto 
adquire quando este é acompanhado por uma doula. Por meio das palavras-chave “parto com 
doula”, selecionamos no site de busca YouTube dez vídeos protagonizados por mulheres que 
se propuseram a publicar seu depoimento sobre a recente experiência de parto assistido por 
uma doula. O conteúdo dos relatos maternos e as impressões pessoais das pesquisadoras foram 
registrados em um diário de campo para análise interpretativa dos sentidos comunicados pelas 
mães, sendo contrastados e comparados em busca de um consenso. Além do compartilhamento 
de experiências pessoais, tais relatos virtuais parecem traduzir o desejo de informar, aconselhar 
e alertar outras mulheres sobre os contornos que a experiência do parto pode adquirir. Em 
todos os relatos é sublinhada a intensidade emocional que acompanha o trabalho de parto, 
cujo efeito desencadeador de fantasias, medos e ansiedade nos leva a supor uma demanda 
de elaboração psíquica para o que está sendo vivido no corpo que pode exceder os recursos 
psíquicos da mulher. Nesse contexto de vulnerabilidade, surge a figura da doula como aquela 
que vai prover a necessária sustentação física e emocional da parturiente, mediante o alívio de 
seus desconfortos físicos, o reconhecimento de seu sofrimento e a tradução de suas sensações 
corporais que assim podem ser integradas ao psiquismo materno. Alusões à presença sutil e 
respeitadora da doula, por algumas mulheres nomeada como “anjo”, “fada”, ou mesmo “mãe”, 
são feitas diante de um cuidado afinado e sensível às necessidades de cada mulher, que passa a 
contar com um ambiente adequado para que a experiência do parto se converta em experiência 
transformadora e realizadora. Além da doula, há também referências a companheiros, 
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enfermeiras, médicos e familiares que influenciaram positivamente a experiência de dar à luz, 
na medida em que caminhavam ao lado da parturiente amparando-a naquele projeto pessoal 
de viver um parto humanizado. Nos relatos, o parto normal é vivido como transformador, no 
sentido do amadurecimento emocional, e empoderador ao resgatar o protagonismo da mulher. 
Concluímos que as mulheres recorrem à doula como acompanhante que garantirá sua transição 
para a maternidade de modo singular, sustentador, empoderador e ético, provendo recursos não 
mais disponíveis em sociedades individualistas e nas quais o cuidado técnico prevalece sobre o 
humano. Espera-se que este trabalho contribua com a elaboração de práticas de prevenção e 
assistência no âmbito da saúde materno-infantil que se mostrem mais afinadas às necessidades 
de mães, pais e bebês, incluindo a atenção psicológica na assistência perinatal. 

Palavras-chave: Parto; Doula; Provisão ambiental (Winnicott); Internet. 
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A (RE)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES EM 
PERÍODOS DE ELEIÇÃO: UM OLHAR SOBRE 
ALGUMAS MÍDIAS SOCIAIS E GRANDE MÍDIA 

Janaina Coriolano / PUC-Campinas1

RESUMO: O trabalho busca promover uma reflexão a respeito da construção de identidades a 
partir de discursos veiculados em plataformas midiáticas e incorporados pelos sujeitos de modo a 
compor suas memórias discursivas. Nessa perspectiva, procura-se compreender de que maneira 
e até que ponto a mídia se coloca como um discurso e uma instância de poder “hegemônicos”, 
que interferem na (re)produção de identidades, por meio das representações veiculadas no 
que podemos nomear de mídias corporativas (jornalísticas) e mídias sociais. Optamos, desse 
modo, por desenvolver um estudo que apresenta como dispositivo teórico-analítico a análise do 
discurso, bem como o apoio de teorias que trabalham com o conceito e formação de identidades, 
convergência de mídias e estudos do discurso. Analisamos o contexto discursivo do período 
eleitoral presidencial norte-americano de 2015, mais especificamente o período de candidatura 
de Donald Trump, que antecede sua eleição. Reunimos um corpus retirado de mídias corporativas, 
como The New York Times, The Washington Post, e mídias sociais, como o Facebook e o Twitter, 
com estabelecimento de três eixos temáticos finais de análise, construídos a partir do corpus 
geral de análise e organizados a partir das regularidades discursivas encontradas nos excertos. 
Trabalhando com a materialidade linguística e imagética dos excertos, analisamos a construção 
do discurso sobre o candidato e suas repercussões na campanha, buscando identificar, também, 
quais as principais representações delineadas em torno do candidato Donald Trump, veiculadas 
nesses espaços discursivos, que foram responsáveis por desencadear (ou não) a identificação dos 
sujeitos com o candidato republicano. Além das formações identitárias, estudamos a articulação 
entre o discurso político e o discurso midiático, de modo a compreender como eles se relacionam 
e de que maneira são instituídos como discursos de poder, de modo a se tornarem responsáveis 
pela produção de verdades. Em complemento a essa produção da verdade, relacionamos o 
conceito da “vontade de verdade”, estabelecido por Foucault (2002), que se refere ao momento 
em que o sujeito coloca seu discurso como uma “verdade absoluta”, sem a necessidade de provas 
ou questionamentos, nos discursos produzidos por essas instâncias de poder, bem como no 
discurso de candidatura do próprio candidato republicano. O conceito da “vontade de verdade” 
é trazido à tona para também dialogar com o conceito da pós-verdade, no qual se assume que 
emoções e crenças pessoais são mais influentes na formação da opinião pública do que fatos 
objetivos. Esses fenômenos nos levam a questionar outro contexto discursivo, o período eleitoral 
no Brasil de 2018, no qual as redes sociais (principalmente o Facebook e o Twitter) foram o 

1   Mestranda do programa de Pós Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas. Bolsista da instituição CAPES. E-mail: janaina.coriolano@gmail.com   
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principal mecanismo de veiculação e (re)produção de representações identitárias dos candidatos, 
de maneira que, especialmente no período do segundo turno, os sujeitos propagaram, como 
também “vestiram” identidades que se revelaram como fruto de discursos dicotômicos e, por 
assim dizer, polarizados. Essa polarização, que manifestou-se e ainda manifesta-se em tantos 
outros contextos discursivos, acaba por influenciar na maneira com que os sujeitos (re)constroem 
suas identidades, resgatando, ainda, certas formações discursivas e produzindo discursos outros 
que passam a constituir as identidades e memórias individuais e principalmente coletivas. 

Palavras-chave: Estudos do discurso; Identidade; Discurso político; Vontade de Verdade.  
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PESQUISA SOBRE VÍDEO GAMES NO BRASIL, PÓS-
COLONIALISMO E GLOBALIZAÇÃO 

Mario Augusto Pedroso Carneiro/ Unicamp1

RESUMO: As publicações acadêmicas sobre o tema “vídeo games” no Brasil ainda são amplamente 
esparsas em termos espaciais e de diálogo. Não obstante os chamados “game studies”, que, 
apesar de possuir postulados teóricos e metodológicos oriundos das Ciências Humanas e Sociais, 
propõe formas específicas de operação destes princípios neste contexto, trabalhos orientados 
metodologicamente para a Geografia, Sociologia, Comunicação, entre outras áreas de 
conhecimento, utilizam-se de arcabouços epistemológicos que não necessariamente dialogam 
com os game studies para investigar o fenômeno dos vídeo games. Para além da problemática 
dos campos disciplinares, tema que perpassa a, relativamente breve, história da pesquisa sobre 
vídeo games, trabalhos recentes colocam em pauta questões relacionadas aos lugares e espaços 
onde são produzidas essas reflexões. A centralidade da produção sobre vídeo games no eixo 
Estados Unidos-Europa Ocidental é questionada fundamentalmente pelos chamados “game 
studies pós-coloniais”, composto por autores como Souvik Mukherjee e Siddharta Chakraborti, 
que possuem como foco a exploração das relações de poder representadas nas narrativas e 
aspectos lúdicos que compõem os vídeo games, a partir da noção de “relação centro-periferia”, 
especialmente no que diz respeito à hegemonia do Primeiro Mundo em relação ao Terceiro 
Mundo. Em diálogo com esta produção, e advertindo cautela em relação ao modelo centro-
periferia, Paul Martin e Bjarke Liboriussen concebem a noção de “estudos regionais sobre 
vídeo games”, que se origina de uma perspectiva regional para o estudo dos vídeo games: estas 
observações deveriam, de acordo com estes, partir de uma compreensão “local” do fenômeno, 
considerando suas conexões com outras estruturas nacionais, subnacionais, transnacionais 
ou supranacionais, relacionando teorias pós-coloniais com estudos sobre globalização. Jogos 
de vídeo game se tratam, sendo assim, de objetos culturais que carregam múltiplos sentidos, 
possibilidades e potencialidades, o que os torna artigo de disputas de poder tanto em termos 
materiais e econômicos como simbólicos, conduzindo representações, discursos e narrativas 
sustentadas por visões de mundo discrepantes. Este trabalho objetiva identificar e discutir 
a presença ou ausência destas conceitualizações na produção acadêmica brasileira sobre 
vídeo games a partir das obras “Mapa do Jogo”, de Lucia Santaella e Mirna Feitoza (Orgs.), 
e “Metagame”, de Thiago Falcão e Daniel Marques (Orgs.), que servem de referência para a 
compreensão deste cenário na década anterior e na atualidade, respectivamente, ainda que 
naturalmente considerando a acelerada velocidade de transformação e desenvolvimento pela 
qual o campo se caracteriza mundialmente, com a finalidade de pronunciar a substancialidade 
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de estudos sobre vídeo games que compreendam a centralidade destas considerações, nas 
quais se inserem tanto os objetos estudados (jogos, jogadores, desenvolvedores, etc.) como os 
pesquisadores em si que, intencionalmente ou não, compõem e, consequentemente, constroem 
a narrativa sobre o universo dos vídeo games no Brasil. 

Palavras-chave: Vídeo games; games no Brasil; Estudos sobre Jogos. 
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UMA LEITURA DA MÍDIA: A REPRESENTATIVIDADE 
DA MULHER AMAZÔNICA NO CURTA-METRAGEM 
“MULHERES AMAZÔNIDAS” DE FLAVYANNE 
SERRÃO 

Carlos Alberto Correia / UFRA 1

RESUMO: O ato libertário e questionador que os meios de comunicação e seus diversos suportes 
propiciam ao cidadão da contemporaneidade é uma chave para se entender e questionar-se em 
um espaço tão global e dinâmico como a internet. As atividades de socialização, compartilhamento 
e distribuição de bens simbólicos culturais é uma contribuição que os meios de comunicação 
e mídias incorporaram no cotidiano do cidadão. Destarte, atentamos o nosso olhar ao curta-
metragem amador Mulheres Amazônidas, que fora produzido exclusivamente para participação 
de um prêmio local de vídeos cujo tema era a contribuição da mulher amazônida para a sociedade 
em que habita. Mulheres Amazônidas é um curta-metragem de cinco minutos, dirigido por 
Flavyanne Santos Serrão, graduanda do curso de Letras-Língua portuguesa da Universidade 
Federal Rural da Amazônia (UFRA). Em tom documental, seu curta narra as histórias de quatro 
professoras da Educação básica ressaltando seus desafios e felicidades na profissão professor. 
Por meio de um resgate palimpséstico, a produção audiovisual aborda em formato de entrevista 
as experiências profissionais e de vida de Socorro Costa, Nilda Trindade, Adriana Leite e Eliane 
Nobre, tudo guiado e retroalimentado pelo olhar em construção de uma estudante do curso de 
Letras, cuja criticidade e autoria são marcadas por questões identitárias e de representatividade 
associadas à cultura amazônica, e o processo emancipatório por meio da Educação. A partir 
desta produção audiovisual independente que se pontua a necessidade de representar-se, ler-
se e compreender-se nas inúmeras produções veiculadas nas diversas mídias e suportes, pois 
estas contribuem para nossa variável capacidade de analisar, intervir no mundo, de produzir e 
partilhar significados diversos a partir de diferentes linguagens, códigos e experiências culturais. 
A base teórica da pesquisa se concentrou em Canclini (1999), Cliffort Geertz (2012), Martin-
Barbero (2006), Marshall Mcluhan (2005), Roger Silverstone (2002) e os textos das intervenções 
de Mia Couto (2011). 

Palavras-chave: Mulheres Amazônidas; Bens Simbólicos; Criticidade; Autoria; Representatividade. 
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BORDADEIRAS DO PONTAL DA BARRA: O CONFLITO 
TRADIÇÃO E TRABALHO 

Andréa da Silva Pereira / UFAL1

RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido como pesquisa PIBIC na Faculdade de Letras 
(UFAL), e propôs investigar como a falta de uso da linguagem em contextos mais amplos pode 
interferir na construção da identidade coletiva da Associação das Mulheres do Pontal Barra, da 
Comunidade do Pontal da Barra, vila localizada em Maceió, Alagoas. Nessa vila, os moradores 
estão, de certa forma, constituídos enquanto comunidade, entretanto, eles ainda não têm 
clareza de sua identidade coletiva. As associações que lá já existem apresentam dificuldades 
de se organizarem e de obterem melhorias no ambiente de trabalho devido aos problemas de 
comunicação. O objetivo geral da pesquisa foi identificar as demandas de uso da linguagem 
nos novos contextos exigidos pelas relações de trabalho na Associação das Mulheres do Pontal 
da Barra. Os objetivos específicos foram: a) ouvir e registrar as narrativas de vida das mulheres 
da Associação; b) reconstruir a história local e resgatar a identidade do bairro; c) conhecer 
as relações entre a escola e a comunidade, tanto do ponto de vista dos moradores, quanto 
do da própria escola e d) investigar de que forma a escola dá conta das necessidades de uso 
da linguagem na comunidade onde ela se insere. Os procedimentos metodológicos foram 
baseados na pesquisa narrativa de vida e na abordagem da etnografia, combinados com a 
perspectiva dialógica-discursiva para estudo da linguagem de inspiração bakhtiniana. Entre os 
instrumentos de coleta de dados utilizamos: as entrevistas gravadas em áudio com membros das 
associações e da escola no Pontal da Barra; as fontes primárias - documentos comerciais usados 
pelos membros das associações; o diário do pesquisador: registro de anotações pessoais e de 
conversas informais com moradores do Pontal da Barra; registros dos processos de negociação e 
de desenvolvimento dos projetos propostos e as entrevistas semiestruturadas. Como resultado, 
percebemos que a característica da refração no discurso das mulheres mostra que elas não 
valorizam o filé como trabalho, revelando que as demandas de uso da escrita para o trabalho 
não fizeram sentido para elas. Da mesma forma, a escola, tanto no nível da referenciação quanto 
da refração, discursivamente, não fala da perspectiva da comunidade. 
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CONSTRUÇÃO IDENTITARIA E PARA A VISIBILIDADE 
LGBTQI+, SEGUNDO O PERFIL DE PABLLO VITTAR 
NO INSTAGRAM 

Vitor Souza Cruz / PUC-SP1

RESUMO: Este trabalho visa apresentar minha pesquisa de mestrado, que ainda está em 
desenvolvimento. Nesta pesquisa, que tem como finalidade abordar como as redes e mídias 
sociais através do Instagram influenciam no processo de formação de uma produção identitária 
e ajudam a dar visibilidade a questões LGBTQI+, dando destaque ao papel do ícone Pabllo Vittar 
como agente influenciador nesse processo por meio de sua imagética, performance, dentro dos 
espaços intersticiais, suas extremidades e os meios mainstream. Phabullo Rodrigues da Silva 
(nome de batismo de Pabllo Vittar),23 anos, maranhense, cantor com 8,3 milhões de seguidores 
no Instagram, Drag queen mais seguida no Instagram, atuando em quase todas as plataformas 
digitais, como youtube, facebook, twitter, Instagram spotify entre outras. Pabllo Vittar também 
dá destaque para questões do consumo em volta do seguimento LGBTQ+ , e através de suas 
redes socias cria um campo para vários questionamentos, não somente questionamentos 
ligados a sexualidades e questões de gênero mas questionamentos ligados a questões políticas, 
como forma de exclusão e admissão de um segmento que historicamente sempre esteve na base 
da segregação e da não admissão, e que vem hoje sendo trabalhado na base da admissão e da 
visibilidade e como através da imagética, performance e da presença de Pabllo Vittar se adentram 
dentro desse segmento. Sendo assim meu objeto se encontra nas extremidades por estar em 
constante atuação entre o espaço físico e espaços virtuais, através de suas redes sociais e nos 
espaços intersticiais, como na televisão, vídeo e linguagens digitais. Por Pabllo Vittar sempre 
levantar questões que acercam a problemas ligados a vida cotidiana em seu Instagram em seus 
shows, se manifestando, se posicionando e dando visibilidade a debates sobre discriminação 
racial, sexual e de gênero e desigualdades sociais, sendo um agente que reflete o social e atua 
através das suas redes pela construção social e sendo assim da perspectiva das extremidades. 

Palavras-chave: Visibilidade; LGBT; Pabllo Vittar; Instagram; Gênero. 
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ESTÉTICA DA INCLUSÃO: O CINECLUBISMO COMO 
FERRAMENTAS DE ARTE PARA DESPATOLOGIZAÇÃO 
DO SUJEITO PORTADOR DE DISTÚRBIOS 
PSICOSSOCIAIS. 

Roberta Klink Postali / PUC-Campinas1

Tarcisio Torres Silva / PUC-Campinas2

RESUMO: Este trabalho lida com o sujeito contemporâneo portador de distúrbios psicossociais e 
seu contato com a contemplação do filme em condição de hiperdeterminação, do mesmo modo 
a prática cineclubista como ferramenta para a conquista de espaço e inclusão social. Ao mesmo 
tempo pretende investigar seu comportamento de participação em atividades culturais que 
exijam um nível de acolhimento e contato com a sociedade. A partir de uma nova posição de fala 
do sujeito, busca observar a interação deste com outros de convivência dita “normal”. Analisa 
ainda os tipos de temáticas, gêneros e narrativas que o cineclubismo pode (ou deve) oferecer 
para dar condições para que a pesquisa atinja objetivos esperados, motivação para inclusão 
e tomada de direitos.  A pesquisa envolve o Museu da Imagem e do Som de Campinas, como 
espaço público e artístico em parceria com o Hospital Psiquiátrico Cândido Ferreira. Como método 
escolhida, o formato de pesquisa-ação que envolve várias camadas - organização de um grupo 
de pesquisa com profissionais diretamente envolvidos com os participantes; sessões bimestrais 
serão promovidas aos portadores de distúrbios, pacientes da instituição psiquiátrica; durante as 
sessões, coletas de informações serão feitas através de atas escritas; estas, interpretadas pelos 
profissionais de saúde psíquica das instituições somadas a análise de discurso concluída pela 
pesquisadora. As temáticas serão definidas por uma equipe de curadores que inclui a autora 
deste trabalho. O debate cineclubista será aberto.  Haverá necessidade de aprovação de projeto 
pelo Comitê de Ética da PUCCAMP.  O resultado esperado desta pesquisa com base prático-teórica 
é a reivindicação do direito político do público participante para que assim possam conquistar 
maior autonomia, frequência em outros espaços e melhora no desempenho de suas atividades 
diárias através de práticas que incluam o contato com a 7º Arte. Por outro lado, acredita-se que 
os benefícios serão múltiplos, tais como colaborar com os processos de inclusão que o Cândido 
Ferreira já promove; que o projeto dê vistas a importância ao Museu da Imagem e do Som de 
Campinas e ainda; para promover a pluralidade na cidade de Campinas e região enquanto um 
projeto de abrangência sócio-política. 
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A IDENTIDADE DE GÊNERO E AS 
TRANSFORMAÇÕES DA INTIMIDADE NAS 
HISTÓRIAS DA COMUNIDADE NYAH! FANFICTION

Andre Luis dos Santos / UNISO1

Georgia de Mattos / UNISO2

RESUMO: Com o propósito de averiguar como os conceitos de romance, amor, intimidade e 
identidade de gênero são redefinidos dentro da comunidade Nyah! Fanfiction, selecionamos 
três peças literárias amadoras – “Doces para Mia”, “Secretária e Chefa” e “Medo e Amor Trans”, 
produzidas e recomendadas pelo grupo, para análise. Guiados pelo sistema de categorização da 
Análise de Conteúdo com Bardin, assim como o conceito de Comunidade de Inquirição provindo 
de Peirce, bem como alguns conceitos sobre identidade de gênero e transexualidade de Butler 
(2003) e Bento (2008, 2006), como também, o estudo de Giddens sobre as transformações 
sociais da identidade, buscamos nas histórias de amor – com relacionamentos e personagens 
transexuais – indícios de relações amorosas, da intimidade e da identidade de gênero, sobre 
os quais realizamos nossa análise. Ao final do processo, verificamos que as obras produzidas e 
veiculadas na comunidade, contendo relações amorosas e personagens transexuais, aproximam-
se do conceito de relacionamento chamado “moderno” ou “puro” de Giddens, do mesmo 
modo que desenvolvem diferentes abordagens sobre a vida e os sentimentos das personagens 
transexuais, que podemos pontuar como subversivas, no sentido de possibilitar uma ruptura à 
Ordem Compulsória da Heterossexualidade, entendida como o conjunto de práticas reguladoras 
que agem por meio de uma matriz de normas de gênero, de acordo com Butler, qual torna as 
identidades generificadas e sexuadas um ideal normativo e não uma característica descritiva 
da experiência. Pela semiose, verificamos que tais práticas de escrita amadora não apenas 
constituem uma atividade de entretenimento, mas também são capazes de gerar novos signos 
que, com o tempo, levarão a mudanças de hábito efetivas sobre a identidade de gênero e os 
relacionamentos amorosos, fato que constitui a importância desta pesquisa.

Palavras-chave: Fanfiction; Identidade de gênero; Transexualidade; Transformações da 
intimidade; Comunidade de Inquirição. 
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MEMÓRIA E RESISTÊNCIA NO CASO DAS 
MANIFESTAÇÕES EM PROTESTO À PROPOSTA DE 
REORGANIZAÇÃO ESCOLAR PAULISTA (2015): UM 
ESTUDO DISCURSIVO EM FOLHA DE S. PAULO, 
JORNALISTAS LIVRES E O MAL EDUCADO 

Minéya Gimenes Fantim /Unicamp1

RESUMO: A comunicação oral apresenta os resultados parciais de pesquisa de Mestrado que, 
partindo das manifestações realizadas, em 2015, por estudantes secundaristas em protesto à 
proposta de Reorganização da Rede Estadual de Ensino Paulista, se propõe a refletir sobre o 
processo de significação, atualização de memória e atribuição de sentidos aos sujeitos envolvidos 
no caso em questão (estudantes e/ou manifestantes e Policiais Militares, por exemplo), bem 
como ao próprio movimento. Para tal, e filiando-se ao corpo teórico-metodológico denominado 
Análise de Discurso (AD) Francesa – que, inaugurada por Michel Pêcheux (1938-1983), relaciona, 
no mesmo campo, a linguagem, o materialismo histórico e a psicanálise –, analisa discursos 
“sobre” (MARIANI, 1998) e “de” (COSTA, 2014) tais agentes em três veículos e/ou páginas digitais, 
selecionados por sua relevância midiática quando do desenrolar das referidas manifestações e, 
portanto, influência na composição do imaginário social sobre elas: Folha de S. Paulo (edição 
impressa), Jornalistas Livres (online), e O Mal Educado (fan page na rede social Facebook). O 
corpus de pesquisa é composto, respectivamente, pelos materiais informativos e opinativos e 
postagens publicadas por essas mídias em dois momentos: o de início das ocupações escolares, 
entre 09 e 11 de novembro de 2015, e o do anúncio, por parte do Governo do Estado, da suspensão 
da Reorganização Escolar para o ano de 2016, entre 04 e 05 de dezembro de 2015. Para a 
análise, são mobilizados conceitos e noções como os de “Formação Discursiva”; “forma-sujeito”; 
“condições de produção”; “formações imaginárias”; “memória discursiva”/“interdiscurso”; 
“paráfrase”; e “polissemia”, baseando-se, principalmente, em Orlandi (1993, 1999, 2004, 2012) 
e Pêcheux (1988, 2014). Os primeiros resultados evidenciam que as referidas mídias, na relação 
com a resistência estudantil, para além de retomar estigmas e reforçar imagens cristalizadas ou, 
contrariamente, produzir deslocamentos e (re)significações, gerando disputas e movimentos de 
sentido e materializando relações de força, inauguram, também, resistências próprias. 
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A HISTÓRIA NEGRA CONTADA ATRAVÉS DA 
PERSPECTIVA ARTÍSTICA EM TEMPOS HODIERNOS 

Bruno Rafael Augusto / PUC-Campinas1

Eduarda Mancin da Silva / PUC-Campinas2

Tarcisio Torres Silva / PUC-Campinas3

RESUMO: Iniciado no século XV, o período das Grandes Navegações trouxe um embranquecimento 
de diversas culturas em todo o globo terrestre, por onde os navios de países como Portugal, 
Inglaterra, Espanha e outras potências europeias atracaram. Além de subjulgar e exterminar 
milhares de povos, a colonização buscou apagar qualquer vestígio cultural das culturas colonizadas, 
como religiões, costumes, culinária, e vestimentas. A religião foi, sem sombra de dúvidas, a mais 
lesada nesse processo histórico. A Igreja Católica, instituição aliada da Monarquia, que detinha o 
segundo maior status na pirâmide social, se aliou ao projeto de colonização levando missionários 
para “catequizar” e evangelizar os povos não-brancos. Como exemplo, pode-se citar o processo 
de evangelização indígena com a chegada dos portugueses ao Brasil. A Companhia de Jesus, que 
teve início na chegada dos padres jesuítas na Bahia em 1549, foi um mecanismo essencial para a 
catequese indígena. Posteriormente, com o início do tráfico negreiro e do período escravocrata, 
as religiões de matriz Africana se tornaram o alvo. Neste contexto, perpassa por nossa história 
manifestações artísticas que trazem consigo uma pluralidade e complexidade de símbolos e 
significados, com propósito de ligar os rastros históricos e contar a história omitida. Diferente 
do século passado, a tecnologia contribui para que a arte seja disseminada para qualquer um, 
dando acesso às narrativas e permitindo que todos conheçam o mínimo de suas origens. Neste 
trabalho, iremos analisar o projeto Lemonade da cantora, compositora e atriz Beyoncé Knowles-
Carter, que já é reconhecida como uma das maiores artistas deste e do século passado. Por meio 
da observação de suas ações em grandes eventos como o Super Bowl americano, tentaremos 
mostrar como, mesmo trabalhando dentro da lógica da Indústria Cultural, a cantora consegue 
inverter determinadas expectativas com o trabalho de uma pop star ao levantar bandeiras contra 
a violência, o racismo e a misoginia. Para tanto, nos apoiaremos nas teorias funcionalista e 
crítica da comunicação para analisar como, em tempos hodiernos, trabalhos como o de Beyoncé 
contribui para a formação das identidades e da memória do povo negro, principalmente da 
mulher negra – a mais violentada na sociedade americana. Outrossim, através da ótica das 
estruturas antropológicas do imaginário, apontaremos alguns referenciais utilizados nas obras 

1   Graduando em Relações Públicas, monitor na disciplina Teorias da Comunicação; E-mail: brunorafaelaugusto@
gmail.com   
2   Graduanda em Relações Públicas, monitora da disciplina Teorias da Comunicação; E-mail: eduardamancin@
hotmail.com   
3   Docente do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC-Campinas. Orientador do trabalho. E-mail: 
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da artista para dialogar de forma bastante precisa com o seu público-alvo. 

Palavras-chave: Beyoncé; Teorias da Comunicação; feminismo; movimento negro; racismo. 
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COMUNIDADES & ENVELHESCÊNCIA: 
COMUNIDADES DO AFETO NA 
CONTEMPORANEIDADE 

Ana Thereza Zoéga Bernhardt / UNISO1 

RESUMO: O individualismo impera no contexto do capitalismo atual e do ambiente de profundo 
estresse e ansiedade das grandes cidades. Concomitante a isto, nestes tempos contemporâneos, 
conforme relatado por Lyotard em O pós-moderno (1986), caem por terra os metadiscursos ou as 
grandes narrativas que norteavam o pensamento humano. Com a ausência de referências e de 
normas pré-estabelecidas, aliado ao individualismo inerente ao mundo capitalista, os indivíduos 
tendem a sentir uma forte insegurança existencial e uma ausência de vínculos emocionalmente 
estáveis.  Segundo Richard Sennet em A corrosão do caráter (2000, p.27), “O capitalismo de 
curto prazo corrói o caráter, sobretudo aquelas qualidades que ligam os seres humanos uns 
aos outros, e dão a cada um deles um senso de identidade sustentável.”. Como consequência, 
além da sensação de desorientação e insegurança existencial, há uma carência de afetividade 
e de valores como solidariedade. Estas sensações podem ser ainda mais significativas para as 
faixas etárias mais altas (mais de 60 anos), devido à diminuição dos afazeres da vida profissional 
e social, aliado a uma sensação de maior proximidade com a finitude e a um grande medo do 
fantasma da solidão. Segundo Raquel Paiva em Novas formas de comunitarismo no cenário da 
visibilidade total: a Comunidade do afeto (2012), “uma comunidade estabelecida por laços e 
marcas de afetividade, pode ser uma saída para a armação presente da atualidade”. Seria uma 
resposta a esta “era do individualismo”, onde podem ser resgatados valores como afetividade, 
solidariedade, conectividade, amizade, busca pelo bem comum. Estas comunidades podem 
também ser virtuais, não apenas físicas, tendência cada vez maior na contemporaneidade. 
Com base no acima exposto, o objetivo deste artigo seria entender mais profundamente este 
contexto sociológico do capitalismo atual e a busca por alternativas paralelas para lidar com suas 
implicações, considerando a comunidade do afeto como uma das possíveis opções para resolver 
suas carências. E compreender como a Comunicação, e mais especificamente a Publicidade, vem 
explorando este tema comunidade do afeto direcionado ao público da terceira idade nos últimos 
anos. O Marketing e a Publicidade trabalham o conceito de tribalismo ao fazerem segmentações 
do público-alvo, explica Maffesoli: “ eles se dirigem a públicos-“alvo”, que chamo de tribos, as 
quais aparecem e se reconhecem em tal ou tal maneira de representar, de imaginar, os produtos, 
os bens, os serviços, as maneiras de ser, que os constituem como grupos” (2010, p.222). Inclusive, 

1   Graduada em Administração de Empresas pela EAESP – FGV, pós graduada em CEAG- Administração de 
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consideram e ajudam a propagar a imagem da terceira idade como um importante segmento de 
mercado, com perfil mais ativo e com oportunidades para resgatar sonhos de etapas anteriores 
da vida. Podem servir de referência aos idosos no processo de identificação, reforçando (ou 
estigmatizando) esta nova abordagem da velhice e seus estilos de vida. A metodologia utilizada 
foi levantamento bibliográfico e análise de campanhas publicitárias. O referencial teórico para o 
contexto sociológico abrange autores como: Richard Sennet (2000) e Anthony Giddens (2002). 
Já como suporte ao tema Comunidades, embasou-se em Raquel Paiva (2012) e Michel Maffesoli 
(2010). Além de consultas referentes ao tema Velhice , baseado em Guitta Grin Debert (1999). 
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O (RE)VOZEAR FEMININO EM NARRATIVAS 
CONTEMPORÂNEAS SOB A FORMA DE 
INSTAPOESIA 

Paloma Guimarães de Lima / PUC-Campinas1

RESUMO: Nos dias atuais, não se pode deixar de perceber as mudanças que, devido aos avanços 
tecnológicos, estão ocorrendo na produção e transmissão de conhecimento afetando toda a 
vida pós-moderna, uma vez que entendemos os sujeitos e os discursos como sócio-histórica-
ideologicamente constituídos. Nossa preocupação, neste momento, são especificamente 
outras questões, as representações femininas on e offline e, em decorrência, as identidades/ 
identificações da mulher contemporânea constituídas em/pelos discursos poéticos femininos 
que participam, de algum modo, do ativismo feminino. À vista disto, este estudo em andamento 
tem como foco analisar, com base nos estudos do discurso, as representações do sujeito 
feminino pós-moderno e(m) suas relações sociais no contexto do ciberespaço, em especial as 
representações materializadas pelo linguístico e imagético das narrativas literárias (FESTINO, 
2015) contemporânea sob a forma de instapoemas. Para tanto, toma como escopo dar vez e 
voz às memórias femininas em relação às ideias de liberdade e transformação, materializadas 
nas produções da poeta contemporânea Rupi Kaur. Assume-se assim, para o estudo de gênero, 
o funcionamento de tecnologias de si e(m) funções da (des)construção e da reconstrução das 
imagens polifônicas da mulher em busca da superação das funções de vigilância (FOUCAULT, 1987) 
do comportamento feminino imposto socialmente. Com apoio metodológico da etnografia digital 
(PINK et al, 2016) e utilizando capturas de tela como procedimento de pesquisa documental, 
pretende-se analisar, de maneira exploratória e qualitativa, o gênero digital emergente – 
instapoesia - e seu potencial discursivo de empoderamento feminino na pós-modernidade, 
como espaço heterotópico de produção e interpretação dialógicas que constituem as relações 
de saber-poder em funcionamento entre a poeta e seus seguidores/co-autores. Assim, iremos 
focalizar o falar franco, ou seja, a parrhesia (FOUCAULT, 2010), presentes nas narrativas literárias 
contemporâneas de Kaur disponibilizadas entre 2017 e 2019 na rede social Instagram e nos 
dizeres, tanto de aderência quanto de resistência, de seus leitores-seguidores, de modo a 
contribuir para as reflexões em torno do lugar feminino no espaço-tempo da sociedade de nosso 
século. 

Palavras-chave: Representações femininas; Instapoemas; Narrativas literárias; Análise do 
Discurso; Rupi Kaur. 
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A CONTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS LGBTS NO 
FACEBOOK PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
DOS SUJEITOS HOMOSSEXUAIS

Felipe Mattei Martins/ PUC-Campinas1

Artur José Renda Vitorino / PUC-Campinas2

RESUMO: A construção da identidade do sujeito homossexual, entendido como parte do 
processo para o conhecimento de si mesmo, é colocado em dúvida quanto às razões normativas 
impostas pela sociedade no que se refere aos juízos do que é certo ou errado. Ao colocar os 
próprios sentimentos frente ao conhecimento de mundo, os sujeitos homossexuais que estão 
construindo saberes e formando suas identidades, entram em conflito interno do que deva 
considerar como certo ou errado. Assim, os Grupos LGBTs têm grande importância no processo 
de luta por reconhecimento interno (indivíduo homossexual) e representam uma grande 
potência na luta social (processo externo) para a vida prática e, por isso, contribuem para as 
transformações sociais. O espaço virtual, por intermédio da comunicação digital, é um meio em 
que os sujeitos homossexuais têm contato com outros que compartilham de interesses comuns. 
Trata-se de um espaço público para interações que visam aferir discussões acerca de temáticas 
de interesse social. Com o uso das redes sociais e grupos LGBTs que nele são construídos, os 
sujeitos homossexuais têm a possibilidade de compartilhar ideias, buscar informações e até 
obter aconselhamentos. Além disso, os integrantes desses grupos em questão constroem uma 
determinada potência, uma vez que tornam-se aptos à ação. A sinalização ou divulgação desses 
grupos podem levar a uma grande manifestação, apoiados por uma força mútua sob os mesmos 
objetivos. A partir desse entendimento, os movimentos LGBTs demonstram uma luta não
apenas no âmbito da normatividade em busca de direitos iguais, mas também uma luta 
intersubjetiva entre os seus membros. Neste contexto, este trabalho, discute, em particular, sobre 
os grupos LGBTs tendo como objetivo analisar a intersubjetividade presente e, na perspectiva da 
educação não-formal, observar sua contribuição para a construção da identidade dos sujeitos 
homossexuais. O problema norteador desta pesquisa é parte de uma tese de doutorado em 
desenvolvimento que apresenta a educação fora das salas de aula, presente nos grupos LGBTs 
na rede social do Facebook, como potencial contribuição contra a homofobia.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação; Espaço Público; LGBT; Identidade. 
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O CANONE (RE)VIVE: A (RE)CONSTRUÇÃO DE 
CANONES DE IMAGINÁRIO NACIONAL NOS VIDEO 
GAMES 

Ana Flávia Martins Maia / PUC-Campinas1

RESUMO: O papel dos cânones literários na sociedade sofreu diversas viradas e ressignificações 
ao longo da história. Derivado do grego kanon, que significa “varas de medir”, suas obras são 
modelares estética e culturalmente e serviram de plano de fundo para a composição de uma 
moral cristã, burguesa ou até “amoral”. Obras canônicas como a Divina Comédia de Dante 
influenciaram a teologia católica de forma que seu papel como idealizadora da imagem de 
inferno compõe o imaginário comum até os dias de hoje. No Brasil, as principais figuras canônicas 
nasceram de uma missão de, a partir de um (suposto) rompimento com o modelo Europeu, criar 
uma literatura que provaria seu papel como nação e cultura, reverberando então diferentes 
reflexões sobre a identidade brasileira com uma complexa ênfase no enaltecimento da pátria, no 
indianismo e sentimentalismo. Essa tentativa de separação demonstrou em diferentes âmbitos 
culturais o poder de renascimento e reinvenção do cânone que simultaneamente é invocado e 
renasce dentro da cultura que o constitui. Nos dias correntes, os avanços das novas tecnologias 
deram espaço para novas práticas discursivas e novos conceitos de narrativa e storytelling, 
encontrando no ciberespaço diferentes suportes para (re)construções, invocações de origens e 
buscas por correspondências entre sujeito, identidade e sociedade. Tendo como plano de fundo 
as produções literárias e culturais que compõem o cânone literário ocidental, esse trabalho 
propõe uma análise representativa desses cânones dentro da produção nacional e independente 
de videogames da última década, ou seja, jogos eletrônicos produzidos por pequenas empresas 
e desenvolvedores sem financiamentos externos das grandes corporações (ou o “mainstream”) 
que dominam o mercado, atuando, de certa forma, como um “contracorrente” em aspectos 
estéticos, técnicos e narrativos e se apoiando em plataformas de distribuição digital (como a 
Steam) para alcance, divulgação e distribuição. Buscando analisar narrativas que (re)criam o 
retrato nacional e através de uma análise sistêmica a partir da teoria literária, estudos culturais 
e análise de conteúdo, a proposta do trabalho é analisar os jogos Dandara, Banzo – Marks of 
Slavery e Aritana and The Harpy’s Feather, procurando identificar neles elementos objetivos que 
em certa medida pertencem ou se apoiam ao material canônico que é buscado para recriações 
e ressignificações, e então melhor compreender a potencialidade canônica que teve suas raízes 
mais fortes na literatura e que hoje habita os mais diversos produtos culturais e etnografias 
imaginárias que se expandem e tomam sua própria forma, deixando rastros no imaginário 
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comum da sociedade que compõe. 

Palavras-chave: cânone literário; imaginário nacional; videogames.   
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FALARES E OLHARES DE GÊNERO FEMININO NO 
INSTAGRAM 

Larissa Candido da Silva/PUC-Campinas1

RESUMO: Este trabalho visa refletir sobre o funcionamento discursivo em páginas de influencers 
no Instagram, com os objetivos de produzir e divulgar conhecimento científico relevante acerca 
do discurso da/na rede social no que se refere às representações de gênero e identidade de 
gênero feminino e as práticas identitárias que elas instauram, materializadas verbal e não-
verbalmente. Considerando as redes digitais como relevantes associações perpassadas pela 
crise do humanismo, em que as relações com o outro são fundadas por números, estatística 
de seguidores e consumo de vidas mergulhadas no imaginário idealizado da perfeição. 
Especialmente nos últimos cinco anos, essas representações vêm ganhando espaço nas redes 
sociais, sendo uma das formas a presença de influencers que são tomados como “porta-vozes” 
de grupos com interesses comuns no que diz respeito a gênero, o que nos fez atentar para a 
questão, considerando as relações de poder-saber entre as influenciadoras e seguidores, no que 
diz respeito ao que é (in)dizível e (in)visível neste contexto. Trata-se de um trabalho de natureza 
qualitativo-interpretativista que adota perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso. 
Os subsídios teóricos, dada a perspectiva adotada, possuem caráter multidisciplinar, e a sua 
análise se segue aquela das condições de produção do discurso selecionado, ou seja, de sua 
exterioridade, tais como estudos sobre pós-modernidade, processos de globalização, teoria de 
gênero, espetacularização, consumo, entre outros, no que dê conta do sócio-histórico-ideológico. 
A análise da situação de enunciação focaliza as características discursivas das interações na 
rede social Instagram no perfil das influencers Rachel Apollonio, Anitta e JoutJout. A coleta do 
corpus foi realizada de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. No atual momento da pesquisa, está 
sendo realizado um aprofundamento teórico em relação para aprofundamento das análises das 
postagens. Entre os resultados parciais, foi possível observar nos comentários das seguidoras de 
Raquel Apollonio, efeitos de sentido que remetem à configuração de auto-imagens negativas 
construídas no confronto com a imagem da influencer, uma vez que; o desejo em constituição 
no reflexo espelhar da beleza/perfeição física da influencer culmina em exacerbada autocrítica, 
que condena a um viver na falta. Em contraposição, nos comentários das seguidoras de JoutJout, 
há marcas de representação positiva de si, no sentido de se identificarem com e aceitarem um 
corpo que não atende à uma perfeição idealizada. Já as postagens da Anitta estão carregadas de 
exotismo e estereótipos, com efeitos de aderência e resistência nos dizeres de suas seguidoras. 

Palavras-chave: discurso; identidade; relações de poder-saber; gênero; identidade de gênero. 
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FESTIVAL DELAS – MULHERES NA ARTE: ARTIVISMO 
FEMINISTA COLETIVO NO INTERIOR DE SÃO PAULO 

Mariana BENATTI / Unesp1

RESUMO: Esta comunicação deriva-se da pesquisa de mestrado – em andamento - na linha de 
arte-educação que busca apresentar reflexões sobre o Festival Delas - Mulheres na Arte. A partir 
da exploração de cinco grandes eixos pertinentes a este Festival, destrincha-se os conceitos que 
permeiam o seu fazer e sua existência/resistência: contexto, coletivo, feminismo, artivismo e 
arte-educação para, desta forma, refletir sobre sua atuação.  O Festival Delas - Mulheres na 
Arte se trata de um festival de artes protagonizado por mulheres, iniciado no ano de 2015, 
idealizado e produzido por uma iniciativa coletiva de mulheres da cidade de Jundiaí, interior 
de São Paulo, que busca dar visibilidade à produção artística feminina, possibilitar atuação e 
formação de mulheres profissionais em todos os campos de abrangência do festival (desde a 
produção até a técnica) e assim contribuir para a igualdade de gênero no campo das artes em 
seu contexto de atuação.  Esta investigação nasce da minha própria trajetória de atuação com/
neste Festival, cuja experiência vivida despertou um interesse intelectual de investigar a práxis, 
muitas vezes guiada pela vontade, experimentação e intuição, de forma a compreender com 
maior profundidade o que vimos realizando na prática da concretização do evento. Desta forma, 
refletindo os objetivos e a trajetória do Festival nessas quatro edições, chego a algumas questões 
que permeiam o seu fazer e se tornam as perguntas norteadoras desta pesquisa de mestrado:  
- Qual o potencial artístico-pedagógico de um festival de artes de mulheres?  - Qual o papel/
potencial da arte na militância feminista?  - Como um festival de arte pode contribuir na luta pela 
igualdade de gênero?  Essa práxis coletiva, na qual me insiro como membro atuante desde 2012, 
possibilita uma reflexão “de dentro pra fora”, característica das pesquisas participantes, onde há 
um “compromisso que subordina o próprio projeto científico de pesquisa ao projeto político dos 
grupos populares cuja situação de classe, cultura ou história se quer conhecer porque se quer 
agir” (BRANDÃO, 2006, p. 12). Assim, no papel de pesquisadora, identifico-me tanto com estes 
conceitos levantados por Brandão que culminam no termo “cientista militante”, quanto com o 
conceito do teórico anarquista Andrej Grubacic, trazido por Mesquita (2008), de “pesquisador 
anarquista”, como “aquele que enfrenta um novo papel: o de saber escutar, explorar e descobrir, 
de expor o interesse da elite dominante cuidadosamente escondido atrás de discursos 
supostamente objetivos”, colocando o pesquisador nessa postura de diálogo, de aprendizado 
coletivo e empoderamento dos ativistas através dos fatos pesquisados (MESQUITA, 2008, p. 
34). Buscar exercitar, assim, a coerência do ativismo cultural e político em todas as facetas da 
vida (indissociáveis!): na ação coletiva, na militância cultural, nos movimentos educativos, na 
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produção artística e na pesquisa acadêmica, significando e ressignificando essas ações.  Esta 
reflexão caminha pelo o contexto onde nasce e se realiza o Festival – o interior do estado de São 
Paulo -, com suas características, barreiras e brechas; pelos coletivos, pesquisando-os conceitual 
e historicamente; pelo feminismo, como embasamento teórico-conceitual-militante do Festival; 
e os conceitos de artivismo e arte-educação entendendo a arte como vetor ético-estético-
político-educativo. 

Palavras-chave: Feminismo; Artivismo; Coletivos culturais; Arte-educação. 
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DO IMPRESSO AO DIGITAL: COMO O JORNAL 
POPULAR SUPER NOTÍCIA SE SUSTENTA NA 
INTERNET 

Jennifer Silva Lucchesi / UNISO1

Mara Rovida / UNISO2

RESUMO: Diante da nova cultura comunicacional, a convergência, a hipertextualidade e 
a interatividade fazem parte do processo de produção e de consumo de conteúdo. Se antes 
o jornalismo era veiculado somente de forma impressa, há um tempo ele já vem se fazendo 
presente em sites e redes sociais. Assim, de um lado, tem-se o profissional da área que tornou-
se multimídia, e as narrativas, incorporando tecnologias, alternam formatos e plataformas. De 
outro, um usuário interator; um leitor/internauta que pensa tanto a usabilidade da rede quanto 
a funcionalidade interativa. Neste contexto, o artigo propõe pensar a produção de informação na 
contemporaneidade, sobretudo da correlação entre a mídia impressa e a digital no jornalismo. 
O objeto de estudo é o jornal popular Super Notícia, publicado desde 2002 por empresa sediada 
na cidade de Contagem, Minas Gerais. O objetivo é verificar como o jornal se ampara no meio 
digital e se ele procura explorar as potencialidades oferecidas pela internet. Isso porque já 
se sabe do alcance do veículo enquanto mídia impressa, quando, em 2010, ele consolida-se 
como o impresso mais vendido do País, além de continuar apresentando alta tiragem no ano 
de 2018. De acordo com o Instituto Verificador de Comunicação (IVC), com dados apurados 
de janeiro a setembro de 2018, o Super apresenta uma média diária de 187.927 exemplares 
vendidos e acessos pagos, posicionando-se na quarta colocação do ranking nacional, ficando 
atrás apenas, respectivamente, da Folha de São Paulo, de O Globo e de O Estado de São 
Paulo. Com abordagem qualitativa, exploratória, o trabalho tem como percurso metodológico 
observar, descrever e discutir o site do Super Notícia. Para contextualizar o jornalismo digital, 
entre os autores utilizados, destaca-se Ferrari (2010). Já Massarolo (2013), Canclini (2008) e 
Castro (2018) auxiliam na discussão das informações levantadas a partir da observação do site. 
Nas considerações pode-se perceber que o site se beneficia das possibilidades da internet ao 
apresentar recursos multimídias, de interatividade e convergência, além de empregar hiperlinks 
e utilizar-se da inteligência artificial para abastecimento de sua página na rede mundial de 
computadores. Observa-se, também, como ele procura integrar o impresso com o online, 
oferecendo QR Codes para uma informação adicional, além de disponibilizar espaços para seus 
leitores comentarem nas publicações, enviarem dúvidas e mandarem sugestões de conteúdo. 
Ao refletir a correlação entre impresso e digital a partir de um jornal popular, constata-se a 
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possibilidade de entender que tais mídias tornam-se complementares. As reflexões e escrita do 
texto apontam para os campos contemporâneos da comunicação. 

Palavras-chave: Internet; Mídia impressa; Mídia digital; Jornal Super Notícia. 
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MONITORAMENTO DE ZONAS TÉRMICAS COM 
REDES IEEE 802.11 E O IMPACTO PARA NAS 
CIDADES INTELIGENTES 

Everton Dias de Oliveira / UNIMEP1

Desirée Baldin Damame / UNICAMP 2

Regina Marcia Longo / PUC-Campinas3

RESUMO: Nos grandes centros urbanos, especificamente nas metrópoles ocorre um fenômeno 
denominado ilha de calor que consiste no aumento da temperatura devido à grande quantidade 
de edificações, fluxo de passagem de veículos liberando poluentes na atmosfera, ruas 
asfaltadas, provocam um aquecimento da temperatura acima da média normal em áreas com 
pouca quantidade de áreas verdes. As cidades nos últimos anos vêm extinguindo suas áreas 
de preservação ambiental, o que acarreta em um potencial aumento da temperatura dos 
centros urbanos, dificultando extremamente o controle da temperatura do ambiente sem a 
intervenções de ações de monitoramento com uso de sensores. Dentro das edificações também 
se faz necessário o uso do monitoramento de zonas térmicas, uma vez que quando o entorno 
da edificação está localizado dentro de uma ilha de calor, isso se reflete no interior da edificação 
principalmente no período do verão brasileiro em que as temperaturas são mais elevadas. O 
conceito de cidades inteligentes parte do princípio do uso da evolução tecnológica para melhorar 
condições desfavoráveis, dessa forma a cidade passa a fornecer as informações de temperatura 
do ar, intensidade luminosa da abóbada celeste, tráfego urbano, nível de qualidade do ar dentre 
outros, à serviço da populaçãona qual o uso de redes de comunicação com o padrão IEEE 
802.11 (comunicação sem fio Wifi), acopladas com sensores instalados dispersamente sobre 
a malha urbana contribuíram por exemplo para o controle de zonas térmicas urbanas.Assim 
este trabalho tem por objetivo, analisar dentro da literatura científica o uso dos sensores de 
temperatura nos centros urbanos, utilizando tecnologia de rede sem fio, neste caso o padrão 
de comunicação IEEE 802.11 e a perspectiva para o tema dentro das cidades inteligentes. A 
metodologia empregada no estudo foi baseada na busca de artigos científicos em bases de 
dados internacionais, buscando o panorama da utilização de sensores direcionados a zonas 
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térmicas, bem como o uso das redes IEEE com o padrão 802.11, dentro do contexto das cidades 
inteligentes. Analisando os artigos encontrados, foi possível identificar que nos próximos 50 anos 
o planeta estará ainda mais urbanizado, com aproximadamente 80% da população residindo nas 
cidades. O que faz com que cada vez mais sejam investidos recursos de tecnologia em prol de 
pesquisas para o desenvolvimento da qualidade de vida no meio urbano, apresentando soluções 
de monitoramento das variáveis naturais. Nos próximos anos muitos de nossos recursos naturais 
como: carvão mineral, petróleo e gás estarão perto do fim de suas reservas na natureza, as 
cidades terão crescido e se tornado em boa parte cidades inteligentes munidas de diversos 
sensores pelas ruas e edifícios fornecendo informações e contribuindo com o cotidiano da 
sociedade. Porém a sociedade está mais escrava perante ao uso de dispositivos eletrônicos e 
utilizando cada vez mais energia elétrica se não houver uma métrica capaz de quantificar o perfil 
adequado para o uso de sistemas de ar-condicionado e aquecedores de ambiente por exemplo. 
O monitoramento de zonas térmicas vem então contribuir para o avanço da sociedade, para 
ações de conforto térmico, qualidade de vida e principalmente consumo consciente de energia 
elétrica. 

Palavras-chave: Monitoramento de zonas térmicas; Redes IEEE 802.11; Cidades inteligentes. 
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CIDADE, SOCIEDADE E HOSPITALIDADE EM TEMPOS 
DE RELAÇÕES DIGITAIS

Francis Pedroso / PUC-Campinas1

Lara Conrado Santos Pinto / PUC-Campinas2

RESUMO: O fragmento de espaço urbano o qual chamamos de cidade é constituído de objetos 
e pela sociedade que nela habita, numa relação permanente de organização e reorganização 
dos objetos pelas pessoas, a fim de atender as necessidades sociais, melhorar a qualidade e as 
condições de vida. Nesse sentido, a forma como uma cidade é organizada, ou seja, a disposição 
de seus objetos e a intencionalidade neles contida permitem (não para todos) o acesso as 
experiências que o meio urbano proporciona e, quando aliados ao planejamento urbano são 
capazes de proporcionar qualidade de vida e conforto urbano aos habitantes. O conceito de 
hospitalidade urbana aparece nesse contexto como uma ferramenta que organiza o espaço para 
o bem receber, para a boa convivência entre os que ali vivem e aos que ali visitam (turistas), 
influenciando e modificando as percepções humanas por meio de ações de acolhimento e de um 
tratamento espacial que proporciona a aproximação das pessoas e de suas relações. A cidade 
e a sociedade da “hospitalidade” aproximam pessoas, compartilham atividades, lugares, tempo 
e espaço. Em tempos de relações digitais e de virtualidade os espaços reais organizados para a 
hospitalidade se tornam refúgios para as relações sociais. A hospitalidade contribui na atribuição 
de identidade a uma cidade, propicia a criação de elos sociais nos locais onde encontros e 
trocas acontecem. Além disso, é um conceito que pode ser aplicado nos mais diversos locais 
para ampliar a interação social, de modo a criar sentimentos de conforto urbano, cortesia, 
amabilidade e tantas outras reações sinônimas a essas, facilitando o desenvolvimento das mais 
diversas atividades e negócios. A hospitalidade transforma o espaço urbano e as relações sociais, 
permitindo um convívio mais harmonioso entre os que dela usufruem e se sentem pertencidos. 
Porém, características que evidenciam a presença da hospitalidade como diversidade e inclusão, 
conforto, acolhimento, aproximações de diálogo entre o anfitrião (sociedade – lê-se habitante, 
gestores públicos, cidade enquanto categoria espacial, entre outros) e hóspedes (visitantes e 
turistas) e distanciamento de atitudes hostis são comumente associadas a cidades de pequeno e 
médio porte. Grandes cidades, em sua grande maioria, não são necessariamente hospitaleiras, 
pois o conjunto desordenado de construções, trânsito caótico, excesso de poluição e falta de 
segurança acabam transmitindo uma imagem negativa tanto aos que ali estão cotidianamente, 
quanto os que estão de passagem. Apesar de todos os seus problemas, as grandes cidades 
carregam consigo uma rede de ideias e de conhecimento, além de atrair pessoas interessadas 
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nas possibilidades e experiências que oferecem, desde culturais até oportunidades de trabalho. 
A hospitalidade além de facilitar que relações sociais harmônicas sejam estabelecidas, deve 
englobar também as discussões de planejamento urbano, independentemente do tamanho 
da área e da população, para que seja construído um espaço mais acolhedor e democrático, 
acessível a todos de forma igualitária e universal.

Palavras-chave: Hospitalidade; Espaço-urbano; Cidade; Organização espacial; Conforto Urbano. 
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HOSPITALIDADE NA UNIVERSIDADE E A 
QUALIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS NO MUNDO 
DIGITAL

Juliana Melo de Andrade / PUC-Campinas1

Juliane Fortunato dos Santos / PUC-Campinas2

Victor Alexandre Delfin de Moraes / PUC-Campinas3

Francis Pedroso / PUC-Campinas4

RESUMO: No âmbito das universidades, a hospitalidade deve ser analisada sob o aspecto de 
qual modelo as instituições devem adotar para garantir uma vida acadêmica digna ao seu corpo 
discente. Isso porque, a universidade é mais do que um espaço apto a nutrir o conhecimento 
dos alunos, a universidade é acolhimento, é fazer com que seus alunos se sintam pertencentes 
a algo maior; é, acima de tudo, ser capaz de oportunizar a concretização de metas e sonhos. 
Nessa perspectiva, práticas de acolhimento fazem toda a diferença. É preciso que a universidade 
se atente ao tratamento dado aos alunos, bem como quais os métodos de interação adotados 
entre discentes e a academia (docentes, funcionários), de forma que, se for preciso, recriar ou 
reorganizar os espaços da universidade, garantindo, assim, um convívio harmonioso. Desse 
modo, peça fundamental para um bom ambiente acadêmico é a hospitalidade, já que tal 
ferramenta que pode aproximar pessoas e ampliar as relações sociais no ambiente universitário, 
salas integrativas, atividades multicurriculares, eventos de integração, centros de recepção ao 
visitante, entre outros. Em Atenas, a Ágora era a praça onde se expressavam as opiniões, a Ágora 
contemporânea inclui as redes sociais e comunidades da internet que embora virtuais, são a cada 
dia uma realidade mais latente, porém a Universidade não pode estabelecer seu relacionamento 
somente por meio destas redes. São diversos os aspectos positivos da comunicação virtual, 
porém, o uso excessivo ou indiscriminado da internet, juntamente com as redes sociais, pode 
trazer resultados negativos nas relações pessoais, na comunicação com o ambiente externo, 
além de um desempenho acadêmico indesejável. Por outro lado, sabe-se que as redes sociais 
podem ser um facilitador nas relações acadêmicas, mas não substituem o acolhimento, as ações 
de hospitalidade e os espaços de convivência comum, que são peças chave para a promoção da 
criatividade conjunta, do despertar curioso, da
multiplicação do conhecimento e do convívio social. Hoje, além do mundo das redes 
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sociais virtuais, temos um mundo onde o espaço compartilhado é cada vez mais desejável 
e a universidade representa um lugar comum da realização deste tipo de relação social que 
proporciona conhecimento se bem organizada. Alia-se a tecnologia aos espaços universitários 
para não ser somente o espaço da reflexão isolada, mas de um convívio cada vez mais necessário.

Palavras-chave: Hospitalidade; Universidade; Espaço universitário; Relações sociais. 

INFORMATIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E REDES 
DIGITAIS NA REDUÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO 
URBANO: REALIDADE OU FICÇÃO?

Laura Machado de Mello Bueno / PUC-Campinas1

RESUMO: Cresce nas cidades a sensação de perigo, de estar em risco, de estar vulnerável, pelo 
aumento dos impactos devido à ocorrência de eventos climáticos extremos: tempestades, 
vendavais, estiagens, ondas de frio e calor, atingindo os espaços urbanos. No Brasil, onde são 
recorrentes inundações, deslizamentos e estiagens, com perdas humanas e econômicas, a criação 
do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), ligado ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 2011 e a aprovação da Política Nacional Defesa 
Civil (Lei 12608/2012) foram importantes passos, associados ao fortalecimento da Defesa Civil, 
com organização estadual e municipal. O desenvolvimento científico e tecnológico da previsão 
climática, sistemas de alerta automatizados, redes de comunicação entre os órgãos e os voluntários 
do sistema da Defesa Civil, a ampliação dos meios de comunicação e do acesso deveriam reduzir 
a sensação e o próprio perigo. Mas será essa a percepção social? São apresentadas reflexões 
sobre casos recentes de forma a problematizar a relação entre a população em geral, grupos 
sociais, o Estado e os meios de comunicação. Na madrugada de 5 de junho de 2016 passou por 
Campinas um tornado com ventos de até 120 km/h. Segundo informações da época no site 
da Prefeitura e na imprensa, cerca de 1900 árvores foram arrancadas ou quebradas; inúmeros 
postes e fiação derrubados; casas destelhadas e muros derrubados. Postos de saúde e CRAS 
ficaram fechados cinco dias. Foi impressionante a surpresa dos órgãos públicos e da população 
frente à ocorrência, inesperada. Os depoimentos colhidos pelos órgãos de imprensa mostraram 
o despreparo da maioria dos moradores, que não tinham conhecimento do que fazer e o que 
NÃO fazer nestes casos. Após alguns dias, entretanto, o assunto saiu da mídia. Hoje, ao verificar 
os sites da Prefeitura e da Defesa Civil estadual e local, notam-se dados desatualizados (2015) e 
orientações genéricas. Recentemente (2º semestre de 2018, a Defesa Civil criou um sistema de 
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SMS para cadastrados, sobre ocorrência de eventos. Entretanto, há alertas feitos somente após 
as ocorrências e com orientações genéricas, como “abrigue-se, evite pontos de alagamento”. Os 
casos mais recentes das barragens de rejeitos de mineração (SAMARCO/VALE-2015 e VALE- 2019) 
e as inundações e deslizamentos ocorridos em São Paulo -fevereiro de 2019 e Rio de janeiro -abril 
de 2019, indicam problemas semelhantes – não operação dos sistemas de alerta, autoridades 
sem planos e população desorientada. Questiona-se a efetividade dos avanços tecnológicos e 
das redes digitais de informação para reduzir os perigos. Mais além de questionar competência 
técnica, recursos financeiros, estariam Estado e Governo em contraditória ação – entre a 
obrigação de alertar, informar, atender e o receio de criar pânico sem condições de responder 
às expectativas de atendimento? Poderiam Estado e Governo “confiar” nas redes sociais, nas 
entidades da sociedade civil, para atuar de forma solidária, em um quadro de competitividade 
política e de produção de informações fantasiosas ou sem apoio técnico científico?

Palavras-chave: risco; perigo; sistemas de alerta; redes sociais. 
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A CIDADE DE NATIVIDADE DA SERRA E AS REDES 
SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE RECONSTRUÇÃO 
E TROCAS SIMBÓLICAS 

Thatiane de Lima Uyeno / PUC-Campinas1

Jane Victal / PUC-Campinas2

RESUMO: Esta pesquisa investigou o uso das interconexões em redes sociais na internet como 
instrumento de reconstituição de uma narrativa suscetível de reconstruir o sentimento de 
pertencimento de uma comunidade por decorrência da perda de seu patrimônio cultural e 
arquitetônico, este que atuava como suporte da memória coletiva e favorecia a coesão social. A 
investigação se fez por meio do estudo de caso da cidade de Natividade da Serra, localizada no 
Vale Paraíba, que em 1964 teve seu centro histórico inundado a partir da construção da barragem 
da Usina Hidrelétrica de Paraibuna e os represamentos dos rios Paraibuna, Rio Lourenço Velho, 
Rio do Peixe e Rio Paraitinga. Como consequência, a inundação da “Vila Velha” modificou o curso 
da história da população não só pela refundação da cidade em um novo sítio, em 1973, como 
também pela perda de seus patrimônios materiais e imateriais e da paisagem urbana e cultural. 
Tais perdas resultaram no sentimento de nostalgia e passivismo, visto que da coesão social e 
do pertencimento decorrem a capacidade de determinação relacionados aos processos entre 
sujeito, sociedade e ambiente construído. Atualmente, por meio do Facebook, a população 
busca reconstruir sua historicidade e a memória coletiva então perdidas. A investigação teve 
como premissa o estudo do modo de reconstrução do caráter social que se manifestaram 
principalmente através do fenômeno contemporâneo de reorganização coletiva nas redes sociais. 
Observou-se como a convergência e o suporte de processos de recomposição histórica visou 
resgatar a história da cidade por meio da convocação de antigos habitantes para colaborações 
na internet reivindicando o direito a uma memória coletiva passível de reconstrução através do 
recolhimento de dados pela comunidade online. O resgate destas informações, seja por registros 
fotográficos ou relatos, proporciona uma nova narrativa, reconstruindo fatos do passado e 
criando uma “teia” historicista. Neste sentido, a internet e sobretudo as redes sociais atuam 
como ferramentas de trocas simbólicas, pois permitem práticas sociais similares à oralidade. 
Esse movimento pode ser visto como um fenômeno de resgate histórico do “presente em direção 
ao passado” ou ainda atuando na reconstrução de um suporte para o futuro que possibilita o 
encontro e a multiplicidade de territórios, promovendo trocas entre grupos socioculturais e o 
surgimento de novas reorganizações societárias, simultaneamente configurando novos feixes 
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simbólicos. Diante do estudo, foi constatado que são estas atividades online associadas aos 
grupos sociais, presentes em um espaço e tempo, que determinarão o que deve ser memorável, 
dado que a memória surge como fruto das vivências individuais atreladas ao coletivo, atuando 
na manutenção da historicidade pela virtualização da herança cultural. 

Palavras-chave: Vale do Paraíba; Hidrelétrica; Natividade da Serra; Paisagem Cultural. ok
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ENTÃO, O QUE É AUTOMAÇÃO EM REDES SOCIAIS? 

Giocondo M. A. Gallotti / PUC-SP1

RESUMO: Todos conhecemos as redes sociais, certo? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
entre outras. Para quem atua nessas plataformas, existem diversos processos que podem exigir 
dedicação, tempo e esforços.  A automação de redes sociais visa realizar ações de maneira 
automática. A grosso modo, os recursos humanos são substituídos por tecnologias: programas 
e aplicativos.  Além de mais precisos em suas tarefas, são também mais rápidos, podendo 
executar diversas tarefas individuais ou múltiplas, de forma simultânea, como o agendamento 
de posts. Nem todas as redes sociais permitem a programação das postagens. Não dispondo 
de um sistema de automação, o profissional de mídias sociais precisará entrar na plataforma e 
realizar a ação em tempo real. Isto vai se tornando um problema, se considerarmos que ele é 
muitas vezes encarregado de várias redes sociais. Além disso, geralmente este não fica o tempo 
todo disponível, e possui horários de trabalho definidos, mesmo nos finais de semana e feriados.  
Outra facilidade que temos na atualidade, são as mensagens automáticas, também chamadas 
de chatbots. São robôs (bots) que enviam mensagens, atendem dúvidas, e vão muito além. Os 
chatbots evitam que as pessoas fiquem sem respostas.  Além disso, muitas vezes para obter 
vantagens competitivas, temos disponíveis a composição de relatórios, as vezes imediatos, 
que no mundo do marketing digital, é carregado de métricas valiosas, que precisamos lançar, 
muitas vezes, um olhar diferenciado.  Criado em 2017 o Betânia, popularmente conhecida 
como Beta, é uma robô feminista que opera dentro do Facebook Messenger a partir do perfil 
@beta.feminista. Atualmente se relaciona com uma comunidade de mais de 49 mil pessoas. 
Por exemplo, quando uma pauta feminista está para ser votada pelo Congresso Nacional, 
Beta mobiliza sua comunidade. A robô envia automaticamente informações relacionadas aos 
projetos em discussão com conteúdo produzido por sua equipe criadora. Em que medida tal 
comportamento pode ser considerado: Jornalismo? Ativismo? Transmídia? 

Palavras-chave: Automação; redes sociais; chatbots; mídias sociais; marketing digital. 
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REPRESENTAÇÃO DE TERRITÓRIOS DIGITAIS: 
COMENTÁRIOS ACERCA DO PROJETO 
CARTOGRÁFICO DO GOOGLE MAPS 

Bruno Grandchamp RODILHA / PUC-SP1
 

Luiz Felipe Napole de Haro ALVARES / PUC-SP2
 

RESUMO: A popularização dos smartphones têm impulsionado práticas cotidianas mediadas por 
aplicações móveis que, se por um lado trazem praticidade aos seus usuários, por outro vem 
promovendo um sujeito cada vez mais dependente da informação digitalizada. Nesse cenário, os 
serviços com base em localização (LBS - Location Based Services) se sobressaem como produtores 
de imagens cartográficas virtuais, intensificando a construção de simulacros, singulares e 
coletivos. Tais mapas interativos desenhados e articulados algoritmicamente, configuram-se 
como territórios digitais, uma vez que são compostos por múltiplas camadas informacionais 
que se sobrepõem as localidades, impelindo à outras leituras do sítio urbano. Ao colocar na 
palma da mão de seus usuários o conflito entre virtualidades cartográficas e a espacialidade 
fenomenológica, é possível entrever novas relações se desenvolvendo no urbano, que sob a 
perspectiva de Simmel (2009), nascido em Berlim no ano de 1858, se traduz em vida nervosa com 
o bombardeamento incessante de estímulos.  Isto posto, o presente artigo almeja se debruçar 
sobre o projeto de interface do Google Maps, com o objetivo de analisar suas particularidades 
gráficas e interativas. Sendo tal ferramenta, corriqueiramente uma intermediária entre a pessoa 
e o espaço, é fundamental compreender como são delineados os territórios digitais, a fim de 
discutir a virtualização crescente da experiência urbana. Assim, a partir de imagens coletadas 
pelos pesquisadores, deve-se examinar os elementos que compõem a tela, como: escala, traços, 
formas, cores e símbolos. Faremos notar que a Google, deixando para outro momento a análise 
das questões políticas-econômicas, com sua interface instalada em mais de 90% dos aparelhos 
celulares no mundo, tende a marginalizar completamente ações sobre outras bases. Além disso, 
por advogar o emprego de um novo metro, esta escala sem rigor de medida estabelecida com o 
“pinçar dos dedos”, que está apta a tudo admitir e a tudo transmitir, representa uma construção 
telemática ininterrupta de mundo em simulacro homogeneizado. Por meio dessas análises 
almeja-se encontrar a intencionalidade dos desenhos e, portanto, seus sentidos e limitações, 
que, por sua vez, influenciam a relação da pessoa com ecossistema da cidade. 

1   Bruno Grandchamp Rodilha é designer pela ESPM e faz parte do programa de mestrado em Tecnologias 
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111

Palavras-chave: cartografia digital; aplicativos móveis; design de interface; territórios digitais. 



112

 GT 6

EXTREMIDADES: EXPERIMENTOS 
CRÍTICOS, CURATORIAIS E 
ARTÍSTICOS



113

COM O DIABO, OU EXISTE AMOR NO ABRAÇO 
TELEPÁTICO. ANÁLISE DE PERFORMANCE: UM 
ESTUDO DO PROCESSO CRIATIVO AUTORAL.

Diego Restrepo Paris / UFES1

Aparecido Jose Cirilo / UFES2

RESUMO: Se analisa a performance autoral por meio das partituras e discute as hipóteses 
das partituras planejadas para a performance. Espoe partituras autorais trabalhadas na 
carreira artística. As partituras performáticas são usadas na criação da perfomance por sua 
caráter técnico de textura de diferentes artes, herdado do teatro com os roteiros e da música 
as partituras. A performance, como qualquer arte viva, tem força sim e visto no vivo por que 
na cena tem um melhor impacto por seu componente presencial do corpo. Um performance 
em vivo nunca será igual àquilo que resta de seu percurso, o registo, a fotografia, um vídeo 
ou algum objeto de restante do acontecido. Deste modo, são as partituras que permitem ter 
uma ideia mais ampliada das ações tomadas como instantâneos nas fotografias, o limitadas pelo 
enquadramento dos registros video-gráficos. Um forte elemento de registro e transmissão da 
performance ainda parece ser aquele ligado às tradições da oralidade; o repassar interpessoal, 
por meio da troca e dos relatos que funcionam não como registros, mas como testemunhos do 
ato performático. Podemos dizer que é uma espécie de “boca a boca”, que tem na memória 
coletiva e oral um poderoso instrumento da performance, já que o performance como o poder 
da palavra “o boca boca”. A memória ancestral do homo-sapiens antes da escrita é a historia 
oral, na qual o mito entrelaça as concepções morais e culturais. Outro instrumento de circulação 
é a parte escrita e desenho, um passo para preservar de melhor maneira que o jeito oral, se 
criam as partituras para preservar, como na musica, a base matriz da obra da arte para que logo 
em algum futuro se possa realizar, como uma peça de teatro. Es certo que a interpretação de 
aquelas obras dependera do artista o diretor e tendiam adaptações como no teatro, mais ajo é o 
melhor jeito de preservar um performance es da matriz mesma de a obra.

Palavras-chave: Performance, partitura, arte contemporânea.
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ARTE DA PERFORMANCE COMO AÇÃO CULTURAL 
EM ESCOLAS PÚBLICAS DE UMA PERIFERIA 
NA CIDADE DE SÃO PAULO: OS SENTIDOS 
DA SUBVERSÃO COMO COMPENENTE DESTA 
LINGUAGEM NO UNIVERSO ESCOLAR

Thiago Camacho Teixeira / USP1

RESUMO: Esta pesquisa pretende trazer apontamentos teóricos, metodológicos e práticos 
acerca das construções cênicas e próprias da linguagem da performance, elaboradas por 
meio de experiências estético sensoriais, midiáticas e por meio de seus decorrentes relatos e 
repercussões no interior das escolas públicas, localizadas no interior de uma perifeira da Zona 
Sul da cidade de São Paulo, tendo em vista o diálogo entre artistas – inclusive em formação 
-, professores, estudantes, comunidades escolar e local, e sociedade. Pretende colocar estes 
em situação de ato criativo ou conflito com criações, sejam como sujeitos proponentes e 
interventivos ou assistentes que interajam e que façam parte de um processo de construção 
coletiva de contemplação, fruição ou atuação no universo de uma linguagem que desestabiliza 
lugares estáveis, e que desmonta e subverte os seus próprios sistemas. Tem compreendido, 
assim, o intuito de discutir os sentidos da transgressão ou mais literalmente da subversão, 
componente próprio da linguagem, nos ambientes escolares, midiáticos, de formação e das 
ideias e concepções plurais. Nas ações realizadas pelo grupo e narradas na pesquisa observa-
se a ocupação de um espaço público para a afirmação de que é nosso, por meio de atividades 
simbólicas e representativas, estas no universo da performance, enquanto um termo contestado. 
Estas ações evocam as consciências dos princípios republicanos e democráticos de educação: ela 
é pública, gratuita e tem de ser de qualidade. Entendemos por qualidade o desenvolvimento do 
senso crítico atrelado
às formações e habilidades específicas, o que fundamenta nosso desejo de criação, na ética e 
na estética dos atos criativos e das enunciações. Importa-nos também compreender os diálogos 
entre campos, sendo a performance uma linguagem de rupturas e de trânsito entre sentidos 
e fronteiras. Dessa forma, sua ocorrência dentro da escola enquanto um fenômeno que pode 
consubstanciar práticas e reflexões dialógicas entre as artes, as ciências sociais, filosóficas, e 
entre outras possibilidades que mobilizam os conhecimentos transversais, coloca o ensino-
aprendizado em território expandido.

1   Mestrando no Programa de Pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes – (ECA) Universidade de São 
Paulo - USP. 2017. Graduado pelo curso de Arte-Teatro da Universidade Estadual Paulista. (UNESP). Possui graduação 
em Letras - Português, Inglês, e Literatura pela Universidade Paulista (2009). Professor de Línguas Portuguesa e 
Inglesa, Artes e de Literaturas. E-mail: thiagocamacho@usp.br 
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EXPERIMENTALISMO E ARTEMÍDIA: PERSPECTIVAS 
ATUAIS

Felipe MERKER CASTELLANI / UFPEL1

RESUMO: O experimentalismo na arte diz respeito a uma postura criativa que se define pela 
contraposição ao processo de autonomização da arte em relação as outras esperas da vida, por 
meio de um constante tensionamento com as práticas e contextos artísticos instituídos. Para Jonh 
Cage (In. STILES; SELZ, 2012, p. 831) as práticas experimentais são frutos da imprevisibilidade. 
Dizem respeito à ênfase dada aos processos de construção das obras no momento mesmo de 
suas criações e não aos objetos artísticos. Estão ainda relacionadas à união entre arte e vida, 
que por sua vez, propicia a utilização da matéria advinda do cotidiano. Neste contexto, são 
enfocados os procedimentos decorrentes do acaso, da imperfeição, do inacabamento e dos 
desvios de percurso e abre-se mão da fixidez e do objeto artístico, em prol da efemeridade e 
da processualidade na arte. Sendo a “atitude crítica”, segundo Iazzetta (2015), a força motriz 
do desenvolvimento das novas formas de expressão na primeira metade do século XX, o 
experimentalismo problematiza a própria condição da arte em seu contexto sociocultural, 
bem como suas relações com as tradições históricas. As práticas experimentais recorrem a 
procedimentos desconstrutivos, os quais operam em diferentes planos: nos meios de expressão, 
nas formas e materiais consolidados no campo da arte e nas fronteiras entre diferentes domínios 
disciplinares. Christine Mello (2008, p. 115) afirma que tal abordagem pode ser observada nas 
vanguardas históricas do início do século XX, por exemplo nas práticas dadaístas de Marcel 
Duchamp, e posteriormente retomada de maneira contundente pelos artistas do grupo Fluxus, 
nas décadas de 1960 e 1970. Neste contexto, a desconstrução opera um declínio da noção de 
objeto artístico e sua posterior reconstrução, buscando a “desmontagem de um significado para 
se obter outro” (MELLO, 2008, p. 115). Atualmente no campo da artemídia é possível observar 
uma apropriação dos ideais do experimentalismo do século XX, porém transformados pelo novo 
contexto que os abriga. Por um lado, intensificação da mediação tecnológica nas últimas décadas, 
modificou de forma acentuada as mais diversas esferas das práticas artísticas e da vida. Neste 
sentido, cabe às abordagens experimentais uma reflexão crítica sobre tais meios e os processos 
que nele se desenvolvem. Por outro lado, observa-se o dissolvimento das fronteiras entre arte 
e ativismo político, colocando assim em cheque as narrativas históricas hegemônicas tanto no 
campo da arte quanto do contexto sociocultural em geral, problematizando-se as invisibilidades 
e silenciamento de diferentes grupos sociais. O presente trabalho objetiva compreender os 
desdobramentos e transformações do conceito de experimentalismo em arte na atualidade, 
mais especificamente no campo da artemídia. Para tanto, analisaremos a poética da artista 

1   Felipe Merker Castellani é artista sonoro e multimídia, pesquisador e professor. Mestre e Doutor em 
música na área de Processos Criativos junto ao Instituto de Artes da Unicamp. Atualmente é professor adjunto da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Email: felipemerkercastellani@gmail.com 
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sonora alemã Christina Kubisch, partindo da sua problematização acerca da imaterialidade dos 
fenômenos sonoros e as causalidades que os produzem; e a exposição Campos de invisbilidade, 
com curadoria de Claudio Bueno e Ligia Nobre. Nesta última, são colocadas em evidências os 
mecanismos que promovem a invisibilidade de certos objetos e grupos sociais, promovendo um 
impulso desconstrutivo que opera nos canônes artísticos e na própria produção de conhecimento.

Palavras-chave: Experimentalismo; Artemídia; Descontrução; Artivismo; Abordagem descolonial.
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UM PROJETO CURATORIAL A PARTIR DA 
ABORDAGEM DAS EXTREMIDADES 

Paula Rodrigues Netto Squaiella / PUC-SP1
 

RESUMO: Visando a organização de um projeto curatorial de mostras videográficas, a ser 
realizado a partir da escolha de 15 obras pertencentes ao acervo Videobrasil. Como exemplo: 
“As aventuras de Paulo Bruscky, 2010” de Gabriel Mascaro e “I II II Veritiéres, 2014” de Louise 
Botkay. Este projeto tem como objetivo gerar e propor reflexões em níveis estéticos, políticos 
e sociais nacionais e internacionais a partir de obras brasileiras de videoarte realizadas 
entre os anos 2000 e 2016. Para tanto, terá como método de constituição a abordagem das 
extremidades, onde os processos de leitura: contaminação, compartilhamento e desconstrução 
são parte essenciais, levando em consideração os estados limítrofes tanto dos vídeos quanto 
dos processos curatoriais.  A se tratar do conceito de desconstrução, pode-se dizer que este 
surge na medida em que os vídeos ao se constituírem desconstroem e reconstroem a própria 
linguagem e objeto artístico, com o propósito de se obter novos significados a partir de novas 
abordagens estéticas. Para além disso, o conceito e se apresenta como vertente de leitura quanto 
ao papel do curador, que desconstrói e reconstrói narrativas, sentidos e significados, ao realizar 
seus processos curatoriais.  Em se tratando do conceito de compartilhamento este faz base ao 
projeto, no que tange ser um meio de compartilhamento das temáticas e estéticas presentes 
nos vídeos dispostos no acervo. Podendo ser associado aos processos de autoria compartilhada 
dos vídeos e a uma possível vertente de leitura quanto as qualidades e sensações que as obras 
ao serem exibidas conjuntamente compartilham entre si.  Por fim, vale ressaltar o conceito de 
contaminação apresentado na constituição dos vídeos, este é um conceito que diz respeito a 
forma como as linguagens e meios se influenciam, de forma a se unirem sem que percam suas 
qualidades mais intrínsecas. Podendo ser pensado também em níveis curatoriais, este é um 
conceito, que neste sentido, se apresenta a partir das narrativas geradas pela expografia, ou 
seja, a partir da forma como as narrativas são formadas a partir das contaminações das obras 
ao gerarem processos reflexivos e críticos nos espectadores e também da forma como o próprio 
processo curatorial é influenciado. 

Palavras-chave: Curadoria; Videoarte; Extremidades; Anos 2000. 
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SOBRE <TITLE> # </TITLE> 

Fernanda de Souza Oliveira / PUC-SP1

RESUMO: O trabalho <title> # </title>, se apresenta como imagens para serem agenciadas em 
conjunto, em uma delas há uma compilação de QR Codes, na outra há uma sucessão de Hashtags. 
As imagens necessitam de uma interação com um aparelho móvel, com câmera embutida, plano 
de dados ou rede WiFi e um aplicativo leitor QR, pré-instalado no celular. A experiência com o 
trabalho ocorre em três instancias relacionais: através do gesto do sujeito por meio da câmera 
com os códigos QR presentes na imagem, ocorre interações, como por exemplo, a imagem 
indecifrável a olho humano se decifra pela mediação do aparelho que através da lente faz uma 
leitura de um dos códigos que compõe a imagem. A partir disso há o transporte do expectador 
a uma outra plataforma criando um link que deve ser acessado, para assim ter contato com as 
fotografias dispostas em gifs animados através da tela do aparelho (celular ou tablet). <title> 
# </title> é um convite a uma experiência estética nas extremidades entre corpo e imagem, 
por deslocar o espectador entre plataformas físicas e virtuais, entre o espaço físico e o espaço 
simulado. Expandindo o conceito de redes para o plano físico, rede como um mapa de conexões 
que cria novas narrativas a partir da experiência de cada indivíduo, e explora os limites de 
presença em redes digitais, onde as narrativas pessoais, nas extremidades das redes se tornam 
narrativas coletivas. O trabalho surge da necessidade de organização de fotografias presentes em 
um banco de dados pessoal usando da potência de organização e síntese trazida pelas hashtags. 
Hashtags são palavras chaves (tags), usadas principalmente em redes sociais para dar visibilidade 
às palavras, graças a algoritmos criados por essas mesmas redes que permitem localizar mais 
rapidamente palavras acompanhadas de uma cerquilha (#-hash). No contexto de estabelecer 
narrativas as imagens pessoais e de assumir o caráter efêmero das imagens, as fotografias se 
apresentam em séries de gifs animados, usados no trabalho não apenas pela sua capacidade de 
compressão, mas também pelo modo como permite construir uma imagem híbrida, que se situa 
nos limites entre a fotografia e o vídeo. Na busca de velocidade de comunicação e impulsionados 
pelas redes sociais, os usuários estão cada dia mais se comunicando por imagens, os celulares 
hoje em sua produção já pensa nas facilidades de acesso a câmera, por um movimento do 
aparelho, ao debloquear, apertando apenas um botão. Nas principais redes sociais as imagens 
são dominantes, sejam vídeos, gifs, fotografia, emotions, prints de outras redes compartilhados, 
as imagens hoje são a nossa principal fonte de comunicação as linguagens se atravessam, os 
limites se confundem, e isso traz uma urgência na leitura e na significação do fluxo de imagens 
em rede que lidamos hoje, para lidar com essa urgência o trabalho se encontra no limite das 
relações físicas e virtuais, do gesto e da presença na busca de ressignificar alguns conceitos sobre 

1   Artista Multimídia e Pesquisadora, Especialista em Fotografia pela FAAP, graduada pelo Centro Universitário 
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imagem. 
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PERFORMATIVIDADE DA IMAGEM EM MEMES: 
ESTUDOS A PARTIR DO MOVIMENTO #ELENÃO

Geovana Cleni Pagel / PUC-SP1

RESUMO: O artigo tem como objetivo abordar aspectos da performatividade da imagem em 
eventos/memes postados no Facebook após a criação do movimento #EleNão, organizado 
inicialmente por um grupo de feministas em repúdio ao então candidato à presidência da 
República Jair Bolsonaro. A mobilização ganhou força e potência no grupo “Mulheres Unidas 
Contra Bolsonaro”, que foi hackeado e chegou a ter 3,88 milhões de participantes no Facebook. 
O movimento saiu das redes sociais digitais para as ruas em 29 de setembro de 2018, dia da 
grande mobilização que se espalhou por 114 cidades brasileiras, sendo considerada uma das 
maiores manifestações de mulheres na história do Brasil. Estimativas (empíricas) referentes 
ao fenômeno indicam a participação de cerca de 100 mil pessoas no Largo da Batata, em 
São Paulo, e 25 mil na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Também ocorreram atos em diferentes 
cidades do mundo, como Nova York, Lisboa, Paris, Berlim e Londres. Mulheres anônimas e 
famosas, brasileiras e estrangeiras, começaram a compartilhar a hashtag #EleNão nas redes 
sociais. Homens também aderiram. Diante de tanta repercussão e após os manifestantes terem 
passado a convocar passeatas contra Bolsonaro por meio do Facebook, outro tipo de evento/
meme surgiu na plataforma com a criação de grupos bem-humorados e irônicos que também 
demonstravam antipatia e insatisfação com as propostas do então candidato do PSL. A análise 
semiótica é feita a partir da abordagem das extremidades, de Christine Mello (2008), que traz 
dimensões sobre limites, fronteiras, conflitos, crises e atravessamentos. Foram observados 
aspectos da desconstrução, da contaminação e do compartilhamento. Durante a investigação, 
percebeu-se que os fenômenos plurais nas redes digitais, como os da viralidade online e do 
ativismo digital, apresentam fluxos intensos de novos agenciamentos, permitindo a observação 
de algumas articulações sensíveis que a sociedade produz hoje atreladas a arquitetura e afecção 
da imagem.

Palavras-chave: Ativismo digital; Feminismos; Extremidades; Performatividade; Memes.
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CANAL*MOTOBOY: NAS EXTREMIDADES DA ARTE 
CONTEMPORÂNEA

Maria Eunice Araujo / PUC-SP1

RESUMO: O presente estudo contextualiza-se nas práticas artísticas contemporâneas que tiveram 
seu início a partir da década de 1990, as quais vêm sendo baseadas no uso de novas tecnologias, 
em que predominam a rede e suas conexões. Esse texto apresenta uma análise crítica baseada 
na abordagem das EXTREMIDADES - desenvolvida pela Profa. Dra. Christine Mello, a partir de 
1990 - sobre o projeto Canal*MOTOBOY, que foi uma proposição artística idealizada pelo artista 
Antoni Abad (Lérida, 1956) e realizada no período de 2007 a 2015, de forma colaborativa por 
motoboys da cidade de São Paulo. O projeto Canal*MOTOBOY usou as redes de comunicação 
existentes na época, bem como trânsitos de linguagens digitais, para fazer transformações sociais 
e políticas na cultura urbana, trabalhando questões de desigualdade, marginalização e exclusão 
social na comunidade dos motoboys. Essa experiência trouxe novas questões para o circuito da 
arte, atuando em espaços não-institucionais e fora da lógica do mercado da arte - intervindo 
no circuito urbano das mensagens comunicacionais e questionando a liberdade nos meios 
digitais - transformando a prática do espectador passivo (motoboys) para um corpo totalmente 
ativo nas práticas poéticas e nas questões da classe e da sociedade. Fez uso de tecnologias 
emergentes tendo sua potência estética justamente na capacidade que teve de conectar essas 
mídias (extremidades), em que cada uma perdeu sua especificidade para, ao integrar-se na obra 
(corpo), ganhar um único significado. Frente a este cenário, busquei uma análise que respeitasse 
essa estética descentralizada, levando em consideração os novos meios técnicos e conexões 
entre linguagens que diluem suas fronteiras e limites. Mello comenta no livro Extremidades: 
experimentos críticos, lançado em 2017, que a abordagem pelas extremidades vai na direção 
dos pontos de contaminação, de dissolução e de interação com outros campos, não separando 
o objeto do sujeito. O objeto precisa ser lido dentro de seu contexto e da experiência que ele 
amplifica, muitas vezes, se ressignificando, tornando-o um sujeito no plano da subjetividade. 
Para apreender e colocar em contato a rede de relações que Abad apresenta em sua obra, fiz 
sua leitura segundo essa nova abordagem, o que me oportunizou a reflexão e o cruzamento 
dos vetores de leitura relacionadas aos procedimentos da desconstrução, contaminação e 
compartilhamento, possibilitando a desmontagem e atribuição de novos sentidos, de forma a 
enriquecer minhas análises.
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REDE DE ENCONTROS – AVENIDA BRASÍLIA 
FORMOSA E A BRODAGEM NO CINEMA DE GABRIEL 
MASCARO 

Katrin Riato / PUC-SP1

RESUMO: O presente estudo é parte maior de uma pesquisa e tem como espaço de investigação 
os tensionamentos das redes audiovisuais e da performance com o cinema, através do filme 
Avenida Brasília Formosa (2010) de Gabriel Mascaro. Esses tensionamentos são vistos através 
da rede de encontros no filme, que pode ser localizada tanto em seus processos de produção 
fílmica assim como nos processos de produção de linguagem em rede, esta vista também 
como um fenômeno no cinema pernambucano denominado de brodagem. O fenômeno da 
brodagem, gíria que é um aportuguesamento da palavra brother (irmão em inglês), demonstra 
um modo de produção e organização coletiva, local e colaborativa das produções audiovisuais 
em Pernambuco, que também se estabelece num sistema afetivo de amizades e favores.  Assim 
dito por Amanda Mansur Custódio Nogueira “cada cineasta, por si só, estabelece e estreita essas 
relações, ao aprovar novos projetos, conseguindo emprego para os outros amigos e retribuindo 
favores. Assim, a manutenção do emprego de cineasta, dentro dessa cena audiovisual na cidade, 
vem do número e da qualidade das relações estabelecidas” (NOGUEIRA, 2014, p. 49).  O filme 
Avenida Brasília Formosa, de Gabriel Mascaro, pode ser localizado dentro desse contexto de 
cinema realizado numa produção comum, que também é resultado de alguns fatores como: os 
mecanismos de financiamentos e editais públicos, utilização de baixo orçamento e uma nova 
configuração de distribuição e exibição que se estabelece na cena audiovisual de Pernambuco.  
Nesse sentido, é possível localizar essa obra dentro de uma estética relacional, dada por 
Bourriad, conceito que desenvolveu através da ênfase entre o vínculo das relações humanas 
com a arte, do artista com outros artistas e com seu “público”. Nessa estética relacional há 
uma valorização das relações que os trabalhos constituem em seu processo de realização e de 
exibição, com o envolvimento de artistas e do público, no qual, nos encontros dentro e fora 
do filme, efetivam uma elaboração coletiva de sentido. Dessa maneira, o filme se estabelece 

como uma proposição artística relacional que cria momentos de sociabilidade e que opera dentro 

do universo das relações humanas e, somente com ela, pode existir.  A brodagem, aqui também, 
expressa um caráter contemporâneo da produção artística que vem se configurando ao longo 
do século XXI e indica uma desconstrução da hierarquização nos processos de produção fílmica, 
localizando aqui o processo de brodagem como uma extremidade no cinema, de acordo 
com a abordagem das Extremidades de Christine Mello. Extremidade que é dada através do 

1   Mestranda em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Bacharel em Comunicação Social com Habilitação 
em Rádio, TV e Internet pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). É atriz formada em Atuação para Cinema 
pelo Studio Fátima Toledo. Faz Pós-Graduação em Marketing pela Universidade de São Paulo (USP). É integrante do 
Grupo de Pesquisa Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance e arte contemporânea, coordenado por 
Chris Mello. E-mail: katrinriato@gmail.com  
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compartilhamento, pela rede de encontros calcada num modo colaborativo de produção, “Criar 
espaços de compartilhamento implica criar comunidades. Significa a potência do colaborativo, 
em que a experiência é compartilhada em rede” (MELLO, 2017, p.16).  A brodagem, portanto, é 
um fenômeno pelo qual é possível colocar luz sobre a produção de audiovisual em Pernambuco e 
pode ser localizada na obra Avenida Brasília Formosa de Gabriel Mascaro, através da constituição 
de grupos de cineastas que operam em um modo colaborativo de produção, característica que 
se configuram dentro e fora da produção fílmica. 

Palavras-chave: Rede de encontros; Performatividade da imagem; Cinema pernambucano. 
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POÉTICAS DO EFÊMERO: UMA LEITURA NAS 
EXTREMIDADES A PARTIR DO INSTAGRAM STORIES 

Larissa Macêdo / PUC-SP1

RESUMO: Esse estudo busca analisar as poéticas do efêmero presentes no formato Stories, 
no contexto da cultura do compartilhamento relacionado às redes sociais que possuem essa 
funcionalidade, como Instagram, Facebook e WhatsApp. Sendo o foco a manifestação dessas 
poéticas no Instagram Stories, como um fenômeno de extremidade, aqui compreendidas como 
estados limítrofes do tempo, da arte contemporânea e da rede nas plataformas sociais. A análise 
crítica das extremidades reflete um caminho de expansão de conhecimentos e permite a leitura 
de objetos complexos, híbridos e multiformes, provenientes de diversos ambientes e campos do 
conhecimento. Por isso a escolha dessa abordagem, porque, além de possibilitar aproximações 
críticas, também é uma forma de abranger as complexidades estéticas e poéticas existentes em 
uma seleção de Stories compartilhados no Instagram do artista Alexandre Mury (São Fidélis, 
Rio de Janeiro, 1976) - objeto dessa análise.  Os impactos na economia, o consumismo, o 
retorno de valores de extrema direita na política de diversos países, e as questões identitárias 
relacionadas ao gênero e a sexualidade, geraram a eclosão de forças heteropatriarcais, 
coloniais e neonacionalistas. Com um olhar mais macro, podemos observar esses fatores 
como extremidades do momento que vivemos. Saímos de uma era globalizada, onde o ideal 
era estabelecer conexões e pontos de consonâncias, para um período de dissonância e ruptura 
de diversas políticas vigentes do planeta. Como já anunciava Félix Guattari, em 1978: “Respirar 
se tornou tão difícil como conspirar”. Atrevo-me a acrescentar que, nas redes sociais, essa 
expressão parece ser ainda mais potente. Diante disso, vivemos um momento de retomada de 
valores e ideologias extremistas. É importante salientar que, se por um lado, é possível observar 
que o extremismo está ligado à lógica dicotômica, de oposição; por outro, o olhar crítico, a 
partir da perspectiva das extremidades, revela conexões entre o centro e as bordas, trata-se 
da convivência entre forças plurais que se complementam. Como disse Mello: “Na perspectiva 
oriental, as extremidades do corpo possuem a habilidade de nos colocar em contato e nos fazer 
aprender simultaneamente os órgãos do corpo de forma descentralizada e interligada. Acionam, 
portanto, uma rede de relações na análise de diversos elementos de um mesmo organismo.” 
(MELLO, 2017, p.14). Observar essa rede de relações na análise de proposições artísticas em 
rede, de Alexandre Mury, pela abordagem das extremidades, é estabelecer um outro tipo de 
jogo de leitura para os fenômenos contemporâneos. Nos instiga a considerar as dimensões 
sobre limites, fronteiras, crises e atravessamentos inerentes ao trabalho artístico, como um 

1   Crítica, pesquisadora, publicitária e mestranda em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), onde desenvolve a 
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modo de questionar os padrões conservadores e hegemônicos presente hoje nas redes sociais. 
Diz respeito, portanto, a observar atravessamentos que o trabalho produz, tanto nas redes de 
compartilhamento, quanto nas redes entre linguagens. 

Palavras-chave: Poéticas contemporâneas; Efêmero; Redes sociais; Stories; Instagram; Alexandre 
Mury. 



128

TRANSDUÇÕES#4 

Alessandra Lucia Bochio / UFRGS1

Felipe Merker Castellani / UFPel2

RESUMO: Transduções #4 é uma performance audiovisual que dá continuidade à nossa pesquisa 
artística. Serão exploradas estratégias operatórias que geram, simultaneamente, resultantes 
sonoras, visuais e espaciais, constituindo, assim, um ambiente de interdependência mútua entre 
imagem, som, corpo e ambiente. O ambiente performativo é construído a partir de uma rede 
de retroalimentações e traduções entre informações de natureza distinta, entre meios materiais 
e imateriais, entre analógico e digital, entre corpo, espaço e o público. Entendido enquanto o 
processo de transformação energética, o conceito de tradução serve de base para a compreensão 
de diferentes fenômenos sonoros do mundo físico e para a construção de diferentes aparatos 
tecnológicos. Transdução energética e tradução informacional interligam-se e servem como 
ponto de contato entre materialidades distintas. O conceito de transdução perpassa campos 
do conhecimento distintos; na biologia, pode ser entendido como um processo de reprodução 
pelo qual o DNA de uma bactéria é transferido para outra por meio de um vírus, ou, ainda, 
como um processo pelo qual uma célula transforma um tipo de estímulo em outro, a chamada 
transdução de sinais, responsável por grande parte da nossa percepção de estímulos ambientais, 
como a luminosidade. Saindo da escala celular, encontramos processos transdutivos em outras 
dimensões de nosso corpo, como em nosso aparelho auditivo. A energia acústica (variação de 
pressão) é transformada pelo tímpano em energia mecânica, utilizada para movimentar os 
ossículos do ouvido médio (martelo, bigorna e estribo), que, posteriormente, irá novamente 
se transduzir em impulsos elétricos na cóclea. Já no campo da engenharia, transdutores, são 
aparatos que transformam um tipo de energia em outra, como, por exemplo, os microfones, que 
transformam a energia acústica em energia elétrica, ou os alto-falantes, que executam a tarefa 
inversa, transformando a energia elétrica em energia mecânica (vibração). O filósofo Gilbert 
Simondon3 também se valerá do conceito de transdução para compreender os processos de 
individuação. O autor parte da compreensão da transdução enquanto um processo iterativo, 
no qual cada camada de estruturação serve de base às outras e consolida os seres em suas 
múltiplas camadas: físicas, psíquicas, sociais, dentre outras. Compreendendo o caráter plurívoco 
e transdisciplinar do conceito de transdução, o tomaremos de forma múltipla em nossa pesquisa 
artística. Em um sentido operacional, o conceito serve de base para o estabelecimento de 

1   Doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Docente do Departamento de Artes 
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Federal de Pelotas. E-mail: felipemerkercastellani@gmail.com  
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Édition Jérôme Millon, 2005, pp. 23-36 [1958]. Tradutores: Pedro P. Ferreira e Francisco A. Caminati. Disponível em: 
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situações performativas audiovisuais. 

Palavras-chave: Transdução; Performance audiovisual; Ambiente performativo. 
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A RELAÇÃO ENTRE ATIVISMO E 
PERFORMATIVIDADE EM LINIKER E ELZA SOARES

Lígia Moreira Moreli / PUC-SP

RESUMO:  Consagrada como “A Melhor Cantora do Universo”, título concedido pela emissora 
BBC de Londres, nos anos 2000, tema de musical ainda em cartaz nos palcos brasileiros, 
biografada pelo jornalista Zeca Camargo e tema do enredo da escola de samba carioca Mocidade 
Independente de Padre Miguel em 2020, Elza da Conceição Soares, nascida no Rio de Janeiro 
em 1930, estreou em um teste na Rádio Tupi, em 1953, no programa “Calouros em Desfile”, 
apresentado por Ary Barroso. Conhecida por uma biografia intensa e conturbada, que inclui 
um relacionamento com o jogador de futebol Garrincha, e por uma profícua carreira na música 
popular brasileira, nos últimos anos tornou-se um ícone de representatividade negra, feminina 
e das causas LGBT, especialmente com o lançamento dos discos “A Mulher do Fim do Mundo” 
(2015) e “Deus é Mulher” (2018). Seu engajamento com temas ligados aos negros, às mulheres 
e à comunidade LGBT, se faz presente, não apenas nas temáticas apresentadas em seus dois 
últimos discos, mas, principalmente, em seu ativismo nos palcos e nas redes sociais. Revelada ao 
grande público, a partir de vídeos nas redes sociais em 2015 com canções de seu EP “Cru”, Liniker 
de Barros Ferreira Campos de 24 anos, nascida em Araraquara, interior de São Paulo, é vocalista 
e líder da banda Liniker e os Caramelows. Negra, trans, a cantora tem como tema central de suas 
canções as relações amorosas, passando por seu entendimento de gênero e identidade. Com 
formação pela Escola Livre de Teatro, em Santo André, Liniker tem como uma de suas marcas 
a identidade visual andrógina, misturando turbantes, saias, batom e bigode. Em 2016, lançou 
seu álbum de estreia: “Remonta”, gravado com a ajuda dos fãs por meio do financiamento 
coletivo no Catarse. Seu álbum mais recente foi lançado em março de 2019, intitulado “Goela 
abaixo”. Ainda em fase inicial, minha pesquisa visa investigar, a partir das dimensões biográfica, 
sonora, comportamental e das linguagens híbridas, utilizadas pelas duas artistas e, tendo 
como norte ao conceito de extremidades, proposto por Christine Mello - que compreende as 
noções de desconstrução, contaminação e compartilhamento para explorar os limites entre 
espaços sociais, ações artísticas e linguagens midiáticas - a relação existente entre essas duas 
figuras da cena musical, antevendo intersecções não apenas do ponto de vista temático, mas, 
principalmente, na forma como sua performatividade, nos palcos e na vida, agencia e dispara 
novos comportamentos

Palavras-chave: Liniker; Elza Soares; Comunicação e semiótica; Música; Extremidades; 
Performatividade; Ativismo.

AS EXTREMIDADES DO VÍDEO NA INTERNET EM 
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VERDE E AMARELO: TRILOGIA INCOMPLETA
Juliana Garzillo / USP 1

Lucas Lespier / UAM2

RESUMO: Este texto analisa o documentário Verde e Amarelo: Trilogia Incompleta (2016), com 
duração de 23’ 01”, realizado pelo Coletivo Quarta Pessoa do Singular, trata-se de uma obra 
mergulhada no contexto histórico do processo de impeachment da presidente Dilma Roussef. 
Montada a partir de vídeos capturados via Periscope, aplicativo de transmissão de vídeo ao vivo 
no Twitter, criado em 2013. Sua narrativa se divide de acordo com três dias de protestos ocorridos 
na Avenida Paulista, em São Paulo. No dia 13 de março de 2016, primeiro dia retratado no vídeo, 
aconteceu a primeira grande manifestação popular na avenida com posicionamento contra o 
governo PT, a segunda manifestação ocorreu em 17 de abril de 2016, dia em que a Câmara 
dos Deputados votou em sua maioria a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
reunindo novamente pessoas na avenida para acompanhar a votação, que foi transmitida ao 
vivo em um telão. O terceiro e último protesto pró-impeachment aconteceu no dia 31 de julho 
de 2016, dia da decisão do Senado a favor do afastamento de Dilma do poder. Retratando as 
tensões na Avenida Paulista nesses três dias, o documentário se apresenta como uma somatória 
de pontos de vista, todos registrados através de câmeras de celulares e, originalmente, 
transmitidos ao vivo na internet pelos usuários do Periscope, situados em meio aos protestos. 
“Trilogia Incompleta” apresenta três vídeos feitos por smartphones em posição vertical no quadro 
horizontal do documentário, por meio do procedimento de split screen (tela dividida). Desta 
forma, vemos três transmissões simultaneamente. Essa montagem em sobreposição reforça as 
próprias características do Periscope e das redes sociais em última análise, que permite que as 
imagens e vozes desses manifestantes sejam sobrepostas por textos e emoticons, provenientes 
de comentários de usuários visualizadores, promovendo uma experiência compartilhada 
em que os textos geram comentários em vídeo e o vídeo gera interações em texto. Os ruídos 
da imagem, decorrentes do sinal precário da internet móvel, também foram incorporados à 
poética do documentário, ampliando a sensação de multiplicidade e polifonia.. Para o presente 
texto, refletimos sobre a poética desse vídeo via extremidades, de Christine Mello, abordamos 
subjetividades maquínicas e discursos identificados no documentário, com embasamento em 
Delleuze e Guattari e concluímos com questionamentos sobre a imagem intolerável, de Rancière.

Palavras-chave: Streaming; Periscope; Extremidades; Redes.
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SATÉLITE: PERFORMANCE, AUTOVERDADE E 
HIPERNORMALIZAÇÃO

Giulia Rizzato / UFPel1

Felipe Merker Castellani / UFPel2

   Andy Marques Real / UFPel 3

RESUMO: Como disse Umberto Eco em um evento na Universidade de Turim na Itália em 2015, 
“O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade”. Fenômenos 
como o Brexit, a eleição de Donald Trump e de Jair Bolsonaro trouxeram à tona questões como 
o conceito de pós-verdade e os riscos que sistemas de algoritmos, que efetuam coletas de dados 
dos usuários de redes sociais, podem causar. O termo pós-verdade foi considerada a palavra do 
ano de 2016, da língua inglesa e se refere como “as circunstâncias nas quais os fatos objetivos 
têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”, 
segundo o dicionário Oxford. Em seu recente documentário, Hypernormalisation (2016), Adam 
Curtis conecta diferentes fatos históricos globais, ocorridos em um período de quase quarenta 
anos, buscando apontar como a construção das narrativas políticas hegemônicas passam por 
inúmeras manipulações e criações de factóides pelas classes dominantes (elite financeira, política 
e tecnológica). O próprio conceito de “hipernormalização”, elaborado pelo antropólogo Alexei 
Yurchak, descreve a falsa sensação de normalidade construída pela propaganda governamental 
na União Soviética dos anos 1970 – 80, apesar da evidente ruína seu sistema político. O presente 
trabalho aborda os processos criativos da performance Satélite4, de autoria de Giulia Rizzato, 
a qual busca problematizar os mecanismos de auto verdade presentes nas chamadas bolhas 
virtuais. O título da performance está diretamente atrelado ao seu significado por extensão: 
pessoa que obedece cegamente às vontades de outro, ou que o acompanha constantemente. A 
ação se dá em percorrer algumas ruas do centro de Pelotas com o objeto de performance - um 
colar elizabethano (normalmente de uso veterinário) preenchido internamente com pequenos 
espelhos - e objetiva problematizar a condição do sujeito contemporâneo, que vive em meio 
a uma enxurrada de informações replicadas, que são repassadas, pelo mesmo, sem o mínimo 
esforço para sair de sua zona de conforto. Nesse cenário de “hipernormalização”, o indivíduo 
passa a ser apenas um receptor de informações moldadas a partir de seus critérios econômicos 
políticos e morais, vivendo, assim, imerso numa bolha de si, onde nenhuma informação fora 
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andymarques.art@gmail.com 
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desses critérios é absorvida.

Palavras-chave: Pós-verdade; Hipernormalização; Performance; Auto verdade.
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CAPÍTULO 4, VERSÍCULO 3: O CORPO DA MULHER 
NEGRA ENQUANTO CORPOMÍDIA

Andy Marques1

Felipe Merker Castellani2

Giulia Rizzato3

RESUMO: Historicamente ao negro, a única coisa considerada de “valor” pelo branco era seu 
corpo, a mão de obra para o branco. “A lenha para se queimar”, como afirma a artista negra 
Rosana Paulino (2013), na obra Assentamento, onde dispõe, misturados em um fardo, braços e 
madeiras para ilustrar a situação de homens e mulheres negras escravizados no Brasil. Pensando 
nisso, este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir o conceito de corpomídia (GREINER, 
KATZ, 2002), através da performance “Capítulo 4, versículo 3” (2018), proposição de autoria de 
Andy Marques, realizada em 2018 na Universidade Federal de Pelotas, por Marques, Graziele 
Bessa, Kellen Ferreira e Patrícia Cardona, estudantes do curso de Licenciatura em Teatro da 
UFPEL. Como afirmam Katz e Greiner (2002, p. 7), a mídia referida no conceito de corpomídia 
diz respeito a coevolução presente na seleção de informação dos processos comunicacionais 
que se constituem e se organizam enquanto corpo. O corpo, neste contexto, não é entendido 
enquanto recipiente, nem, tampouco, enquanto meio através do qual se acumulam ou transitam 
as informações. Mas, aquilo mesmo que surge mesmo deste contágio entre os organismos, o 
ambiente e as informações que dele chegam. A performance proposta em “Capítulo 4, versículo 
3”4 propõe problematizar o corpo, mais especificamente o corpo das mulheres negras, enquanto 
elemento que se constrói e desconstrói continuamente a partir da dinâmica do racismo 
estrutural, presente na sociedade brasileira. A ação questiona como o racismo epistêmico dos 
brancos tornou-os os únicos capazes de produzirem conhecimento, atribuindo ao homem e a 
mulher negra o status de corpo (emoção), de irracionalidade e a ele, homem branco, o cérebro, 
o racional, aquele capaz de pensar e decidir quais formas o mundo deveria tomar e de que forma 
isso se apresenta também no contexto da arte. Durante a execução da performance haviam duas 
mulheres negras em ‘cena’, cobertas por uma segunda pele branca, feita em tecido muito fino, 
presas à uma parede por meio de anzóis e elásticos na cor branca. Os anzóis esticavam a pele 
branca e a força dos corpos negros presentes tensionavam o elástico e colocavam em risco a 
estrutura onde estavam amarrados. O objetivo era simples, soltar-se. Discutiremos, no presente 
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trabalho, alguns aspectos que atravessam o campo social e artístico propondo a leitura de novas 
epistemologias, construção de novos signos e ocupação de “espaços de arte”. Além do racismo 
e da relação entre sujeitos brancos e negros, a partir de corpos historicamente marginalizados 
como é o caso de homens e mulheres negras.

Palavras-chave: Corpomídia; Performance; Mulher negra; Epistemicídio; Racismo estrutural.
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O BIOPOEMA GÊNESIS (1999) DE EDUARDO KAC: A 
POESIA VIVA E O VIVO COMO POESIA 

Nathalia Silveira Rech / PUC-SP1

RESUMO: Quando Décio Pignatari lançou a frase “a linguagem é um ser vivo”, 
emendando em seu pensamento que é papel da poesia criá-la e recriá-la, o vivo, em 
questão, talvez estivesse apenas no reino metafórico das ideias. Desde dos últimos anos 
do século XXI, surge a biopoesia que parece levar as consequências máximas e práticas 
à frase do poeta. O interesse desta pesquisa é tentarmos compreender o que seria este 
biopoema, por meio da obra Gênesis (1999), de Eduardo Kac, e, a partir disto, possíveis 
relações entre poesia e biologia. O biopoema, nas palavras de Kac, usa a biotecnologia 
e os organismos vivos como meio de experiência da poesia para a criação de um novo 
reino verbal e não verbal. Nesse sentido, até mesmo o texto confunde-se com o próprio 
ser vivo. O biopoema é, aqui compreendido, como um objeto interdisciplinar que reúne 
campos distintos como arte, comunicação, biologia e poesia. Tendo como pressuposto 
o conceito de mutação, como pensamento organizador da obra, nosso objetivo é o de 
investigar como este conceito, nela, contribui para o que chamamos de uma poética do 
desvio. Para tanto, o desvio é investigado em Gênesis, por meio da biologia e da poesia, 
no sentido de analisar, tanto a poética de Eduardo Kac, como ressignificações da vida 
que ela possa despertar na contemporaneidade. A biotecnologia, aqui, é vista como um 
modo de escrita, com o pensamento em Donna Haraway, o que modifica as políticas da 
vida. Como relata Nikolas Rose, hoje o poder pode ser diretamente estrutural, a vida 
pode ser manipulada em suas menores moléculas fundamentais, como, por exemplo, por 
meio da ferramenta de edição genética CRISPR Cas9, o que gera uma série de questões 
éticas, formas de perceber a vitalidade e repensar o humano. Estando em interrelação 
com diversas áreas, é por meio da abordagem das extremidades, de Christine Mello, que 
nossa aproximação com a obra se constrói. O trabalho insere-se no campo das poéticas 
tecnológicas, em torno da bioarte e da arte transgênica. Nossa leitura da poética do 
desvio é construída na biologia, tendo como ponto de partida as ideias de Brian Massumi, 
Manfred Eigen, Francis Crick e na poesia E.M. Melo de Castro, Roman Jakobson e Haroldo 
de Campos. O pensamento de Vilém Flusser sobre as relações entre biotecnologia e 
poesia é peça fundamental para pensarmos o encontro destas duas áreas. Levando em 
conta os avanços da genética e da manipulação da vida em seu estágio elementar, nosso 
trabalho propõe o desvio como potência do vivo, um possível resgate da biologia a partir 
da poesia. 
Palavras-chave: Biopoesia; Eduardo Kac; Gênesis; Bioarte. 

1   Nathalia Silveira Rech é mestre em Comunicação e Semiótica pela PUCSP. E-mail: rech.nathalia@gmail.com   
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DESLOCAMENTOS NO ESPAÇO URBANO: 
AMBIENTES SONOROS ESPACIALIZADOS NAS 
EXTREMIDADES

Nicolau Centola / UNESP1

RESUMO: O deslocamento é uma das grandes questões da contemporaneidade. O tempo 
desprendido entre dois locais torna-se um processo de aquisição de informação que, 
aparentemente, é insignificante, mas pode trazer uma riqueza sonora inigualável. Esta análise 
visa apresentar o processo criativo da instalação sonora R$ 4,00 (Nicolau Centola, instalação 
sonora, 2018), elaborado a partir de duas temporalidades. A primeira, uma performance no 
espaço urbano, que registrou initerruptamente a malha das linhas de trem e metrô da Grande 
São Paulo. A proposta era buscar o maior deslocamento possível pagando apenas um bilhete 
(R$4,00), sem repetir nenhuma das linhas e retornar à estação inicial. A partir destas definições, 
o percurso, feito no decorrer de um dia, compreendeu 54 estações em 11 linhas diferentes. A 
segunda temporalidade compreendeu uma instalação sonora - apresentada em 2018 na exposição 
coletiva Zonas de Compensação 5.0, no Instituto de Artes da Unesp - que recriou, a partir de um 
áudio binaural, a espacialidade da performance. A experiência propôs uma ressignificação da 
percepção sonora na esfera do cotidiano, a partir do registro da performance no transporte 
público (trem e metrô), na Grande São Paulo. O registro trata de um tempo-espaço desprovido 
de um estado específico de atenção, que não cria narrativa. Por ser um tempo suspenso de 
espera, no qual os passageiros deixam de prestar atenção no entorno e passam a efetuar outras 
atividades, como ler um livro, ouvir música, ou utilizar o celular, em geral, a audição do espaço 
ao redor é deixada em segundo plano. A questão do desligamento do exterior é subvertida 
em R$4,00, que obriga o interator a estado híbrido, que é, ao mesmo tempo, imersivo, pelos 
fones de ouvido, e emersivo, ao se sentir novamente no espaço do registro sonoro da primeira 
temporalidade. Outra questão levantada é a da ressignificação do corpo no espaço público. Esta 
ressignificação se dá a partir da exposição deste corpo a um estímulo sonoro, que recria uma 
experiência pública que foi perdida, ou encontra-se latente, na lembrança. Experiência esta que 
ocorre no campo do devir, pois, em geral, nos isolamos do entorno nos deslocamentos. Este 
espaço intersticial, que tangencia vida pública e privada, espaços físicos e virtuais, modela esta 
crítica baseada na abordagem de extremidades, no sentido de apontar convivências plurais em 
zonas limítrofes que se interconectam a partir de ações artísticas.

Palavras-chave: Performance; Soundart; Instalação.

1   Doutor em Artes – Instituto de Artes – Unesp.
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OUTRAS ESTRATÉGIAS PARA O DOCUMENTÁRIO 
A PARTIR DE VÍDEO-CARTAS NO TRABALHO DE 
CORACI RUIZ E JULIO MATOS

Felipe F. Neves / PUC-SP, FMU, ETEC-JRM 

RESUMO: Este ensaio faz aproximações entre o conceito de dispositivo e vídeo-cartas, demonstra 
a construção de uma rede audiovisual e a potencialidade da imagem em rede a partir dos vetores 
de leitura das Extremidades, fazendo parte de uma pesquisa maior que examina criticamente 
os documentários contemporâneos brasileiros do início do século XXI.  A documentarista 
e pesquisadora Coraci Ruiz possui um sólido trabalho de investigação e de experiências com 
vídeo-cartas. Entre suas principais realizações estão os curtas “Olhos Negros: compartilhando 
imagens” (2003); “Saudade, vídeo-cartas para Cuba” (2005); “Outra Cidade” (2009) e o longa-
metragem “Cartas para Angola” (2013). São documentários que se utilizam de vídeo-cartas como 
estratégia de realização. Em sua dissertação de mestrado, intitulada “Documentário dispositivo 
e vídeo-cartas: aproximações” (2009), a autora investiga as linhas de relações possíveis entre o 
conceito de documentário-dispositivo e algumas experiências com vídeo-cartas. Os conceitos de 
dinâmica fabuladora (TEIXEIRA, 2004), cinema indireto (PARENTE, 2000), assim como o de filme-
dispositivo (MIGLIORIN, 2008), são invocados a fim de dar conta destas aproximações, as quais 
a autora defende como sendo um cinema documental “que não se relaciona com um real dado 
nem com identidades estagnadas, que não busca a verdade e que não tem certezas. Este cinema 
deseja falar de processos e transformações, de encontros e relações.” (RUIZ, 2009, p. 8). Nosso 
objetivo aqui, é fazer uma leitura de um dos trabalhos de Coraci Ruiz, realizado em conjunto 
com seu companheiro Julio Matos, o documentário “Saudade, vídeo-cartas para Cuba” (2005), a 
partir dos procedimentos poéticos das Extremidades, proposto por Christine Mello (MELLO 2008 
/ 2017). Christine pensa o diálogo entre as linguagens pelo procedimento de contaminação, 
onde, o vídeo se potencializa a partir do contato com outras linguagens, ampliando os diálogos 
nos quais o código videográfico afeta e é afetado pela linguagem em diálogo. 

Palavras chaves: Cinema; Documentário; Dispositivo; Vídeo-carta; Rede audiovisual; Abordagem 
das extremidades. 
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COOL 3D WORLD - O VIRAL NAS EXTREMIDADES 
DA ANIMAÇÃO 3D

Carlos Eduardo Nogueira / PUC-SP

RESUMO: Cool 3D World é um projeto de animação conjunto dos músicos Brian Tessler e Jon 
Baken. A dupla produziu um grande número de pequenos filmes de animação 3D a partir de 
2015, utilizando num primeiro momento a extinta plataforma de compartilhamento de micro 
vídeos, Vine. O auge de viralização do projeto se deu no final de 2016, a mesma época em que o 
Vine começava a entrar em declínio. O projeto continua no Instagram e no YouTube. Organizando 
os filmes cronologicamente, é possível perceber diferentes “fases” das animações produzidas 
pela dupla, condicionados pelo ambiente tecnológico e de redes. Porém, todos os trabalhos 
possuem uma assinatura fortíssima, que amarra todos eles juntos: a exploração intencional do 
chamado “Uncanny Valley”. Visto como um defeito indesejável, o “Uncanny Valley” é um termo 
cunhado pelo professor de robótica Masahiro Mori e prega que nossa resposta de empatia 
com robôs/personagens é bastante alta quando estes são estilizados e distantes do referente 
humano. Quanto mais nos aproximamos do humano, maior é nossa empatia, até um certo 
ponto de inversão, onde nossa relação de alteridade parece se desestabilizar e começamos a 
entender o outro como um não-vivo, um zumbi. Em minha tese, busco examinar algumas obras 
representativas do projeto Cool 3D World através da abordagem das extremidades, desenvolvida 
por Christine Mello (2008). A abordagem não apenas aponta vetores de análise, mas, também, 
ajudou a localizar e situar este objeto. Nestes filmes de animação, a utilização do “Uncanny Valley” 
é entendida como um procedimento de desconstrução nas extremidades da animação 3D, pois, 
subverte sua lógica tradicional de produção, expondo as entranhas dos sistemas de animação e 
extraindo, daí, a singularidade de suas imagens. Um movimento contra-hegemônico disruptor, 
regulado pela velocidade com que as redes demandam novos conteúdos. O projeto evoluiu para 
filmes cada vez mais complexos narrativamente, sugerindo sua análise a partir de um regime de 
absorção. Porém, entendo que sua potência maior não reside na evolução de seu acabamento 
narrativo: Cool 3D World lida extensivamente com a representação corretamente perspectivada 
do corpo humano, porém, metamorfoseado, deformado, destruído, decomposto, reforçando o 
instante presente e nossa relação com esses corpos, um diálogo/enfrentamento com esse outro. 
A intenção não discursiva, como colocado por Cesar Baio (2015), reforça o instante, coloca o 
público diante de um corpo presente, demandando que este trabalho seja compreendido a partir 
de um regime de projeção da imagem. Aqui, o sujeito se desloca: não mais passivo e absorto 
dentro de uma sala, mas tendo seu corpo engajado na experiência. O reposicionamento do 
sujeito, regulado pelas tecnologias de rede, é aqui entendido como um outro ponto de tensão. 
Como aponta Christine Mello (2008), uma extremidade de compartilhamento que implica nas 
mudanças promovidas na produção, distribuição e recepção destes filmes e que, em última 
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instância, acaba por defini-los.

Palavras-chave: Animação 3D; Cinema Digital; Redes; Hibridação; Corpo;
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“OS CADERNOS DE LUCAS ODARRES”: UMA VISÃO 
EM PARALAXE QUE POSICIONA A ESCRITA DO 
ARTISTA NAS EXTREMIDADES

Lucas de Castro Pereira / PUC-SP1

RESUMO: A partir da noção de paralaxe, busco por meio deste estudo falar sobre a proposição 
poética “Os cadernos de Lucas Odarres”, realizada por mim, em 2018. Entendendo como 
paralaxe o “deslocamento aparente de um objeto (mudança de sua posição em relação ao 
fundo) causado pela mudança do ponto de observação que permite nova linha de visão” (ZIZEK, 
2008, p.32). “Os cadernos de Lucas Odarres” consiste em um trabalho em que busco, através da 
escrita, desenvolver proposições conjuntas com um outro artista, Lucas Odarres. Encarando o 
meu trabalho como uma espécie de tecedura, trago para sua trama minhas vivências pessoais, 
ao mesmo tempo, em que apresento as poéticas desse segundo artista, Odarres. Porém, o 
que surge desse conjunto não é uma proposição ou um fazer artístico unificado, mas sim duas 
poéticas que se relacionam, ora em contraste e ora em ressonância. Absorvido pela ideia de que, 
por sermos ambos artistas goianos que buscamos discutir e questionar o papel da região centro-
oeste na construção da cultura nacional, deveríamos realizar proposições conjuntas, incorporo 
à minha escrita três proposições de Lucas Odarres que, embora tenham sido realizadas em um 
espaço e em um momento distinto ao de minha tecedura, são fundamentais para a estruturação 
desta. Porém, diante uma inexistência da possibilidade de um encontro presencial com esse 
artista, convoco o leitor a encontrar, em minha escrita, a fala de Odarres. Assim sendo, a adoção 
de uma visão em paralaxe se torna imprescindível para compreensão desta conjunção que ocorre 
entre nossas poéticas. Isso porque essa visão nos permite compreender que esse conjunto se 
estabelece ao decorrer desta tecedura, na qual ora desloco o meu lugar de fala para dar lugar 
a fala de Odares e, em outros momentos, retorno ao meu lugar inicial para tratar do mesmo 
assunto, o centro oeste brasileiro, elucidando as minhas proposições. Criando uma conjunção que 
se articula pela potência presente nesse espaço “entre”, nessa fronteira a qual as duas poéticas 
se dirigem. Assim, pensar esse trabalho mediante a abordagem das extremidades, desenvolvida 
por Christine Mello (2008), se faz pertinente, pois, nesta se adota um olhar para as zonas limites, 
onde se articulam os procedimentos de desconstrução, contaminação e compartilhamento. Se 
a desconstrução ocorre na medida em que os locais de fala vão se alternando e deslocam as 
potências poéticas presentes nas nossas proposições centrais, revelando a potência presente 
neste espaço que existe entre elas. A contaminação ocorre como sintoma da conjunção entre 
nossas poéticas, a qual atua através da associação de contextos distintos e da afecção que as 

1   Mestrando em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, membro do Grupo de Estudos 
Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance, arte contemporânea. E-mail: 
lucascastrop@gmail.com 
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questões de cada um estabelecem entre si. Já o compartilhamento, se dá na medida em que 
avanço em minha escrita, estabelecendo, em um primeiro momento, uma partilha entre as 
minhas experiências e aquelas de Odarres, que, posteriormente, se dirige ao outro, ao leitor, 
gerando uma proliferação dos significados encontrados em nossas produções, quando pensadas 
isoladamente.

Palavras-chave: Visão em paralaxe; Odarres; Centro-oeste.
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UM SISTEMA INSTÁVEL

José Márcio de Oliveira Lara / UFMG

RESUMO: Este trabalho relata as experiências vivenciadas durante uma imersão criativa 
no Córrego do Bação, em Itabirito, Mineas Gerais. A localidade está dentro dos limites do 
Quadrilátero Ferrífero: região destacada pela exploração mineral, responsável por um processo 
constante de transformação da paisagem. Durante o período inserido neste ambiente peculiar, 
desenvolvi uma série de ações – registras através de fotografia e vídeo – que abordam o problema 
da sistematização humana sobre o espaço natural, observada a partir da atividade extrativa. Os 
quatro trabalhos gerados nesta oportunidade – Contenção, Transporte, Equilíbrio e Acidente – 
questionam a vulnerabilidade do terreno reconfigurado pelo ser humano: um sistema instável, 
com alta propensão ao desastre. ‘Contenção’ é baseada no amontoamento de uma porção de 
cento e quarenta e dois fragmentos de minério de ferro dentro de um carrinho de mão. As rochas 
são colocadas uma de cada vez e, após cada movimento de adição, uma fotografia é disparada. 
Ao final, cento e quarenta e duas imagens – uma correspondente à chegada de cada fragmento 
– documentam o passo a passo do erguimento de um montículo, que preenche grande parte 
da caçamba. O amontoado de partículas rochosas, à medida em que ganha volume, tende ao 
desmoronamento. O mesmo carrinho de mão, contendo um amontoado de minério, é utilizado 
em ‘Transporte’, uma ação em que desloco o material acumulado pelo espaço. A motivação 
inicial é observar, durante a caminhada, o desabamento do arranjo de rochas, que rapidamente 
se espalha pela caçamba. O mito de Sísifo é uma referência essencial: assim como o personagem 
mitológico, conduzo a matéria mineral pesada em estradas íngremes. Em determinado momento, 
não suporto mover o carrinho de mão cheio de minério, como se estivesse sido vencido pelo 
volume rochoso. Em ‘Equilíbrio’, proponho uma nova reflexão sobre as dificuldades de controlar 
a matéria mineral, provadas nos trabalhos anteriores. Trata-se de uma sequência de tentativas 
de equilibrar três fragmentos de minério de ferro, um por vez, no alto da cabeça. Os cinquenta 
e três testes de permanecer, o maior tempo possível, com a pedra imóvel e em contato com 
meu corpo, são registrados. Nem sempre, o disparo da câmera coincide com o momento em 
que a partícula rochosa está, de fato, equilibrada. Por isso, ela aparece, às vezes, em movimento 
na fotografia. Por fim, ‘Acidente’ conclui o processo criativo desencadeado desde Contenção. 
Intencionalmente, meu corpo sofre uma queda e o carrinho de mão capota. A partir do choque 
com uma pedra presa ao solo, o controle do transporte é perdido e todo o conteúdo rochoso é 
derramado. O acontecimento é documentado por um vídeo, de onde são retirados três frames. 
Novamente, um trabalho é concebido de acordo com o desejo de pensar a respeito da iminência 
do sistema – o resultado de uma operação que visa dominar, conter e transportar matéria mineral 
– ao fracasso. Acidente explora de forma mais intensa uma ideia que permeia todos os outros 
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trabalhos: a de um panorama crítico, criado pelo ímpeto humano em controlar a paisagem.

Palavras-chave: Arte; Imagem; Criação; Paisagem; Mineração.
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ARTIVISMO: OS TRÊS TEMPOS PARA O 
EMPODERAMENTO 

Giovana Aparecida Zimermann / PUC-SP1

RESUMO: Este texto faz um relato de minha experiência como roteirista e diretora de uma 
trilogia fílmica ficcional, realizada com a finalidade de discutir violência de gênero. A trilogia, 
intitulada Os três tempos, remete aos três tempos mencionados por Jacques Lacan, quando se 
refere ao instante de ver, ao tempo para compreender e ao momento de concluir. O período de 
produção, finalização e difusão dos dois primeiros filmes (que vai de 2002 a 2017), coincide com 
um período de implantação de políticas públicas para mudar o quadro de violência de gênero no 
Brasil e que também ficou conhecido pela expressão “empoderamento”, uma terminologia do 
devir feminista contra o apagamento das lutas das mulheres e das minorias. 

Palavras-chave: Audiovisual; Artivismo ; Gênero; Violência; Empoderamento. 

1   E-mail: giovana_zimermann@hotmail.com 
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DRIBLANDO O PADRÃO FIFA: O PROTESTO DO 
GRUPO PUSSY RIOT NA FINAL DA COPA DO 
MUNDO 2018 NO INSTAGRAM STORIES 

Lucas Rocha / PUC-SP1

RESUMO: A partida final da Copa do Mundo de futebol da FIFA em 2018 foi a transmissão esportiva 
que teve maior audiência global na história, com 1,12 bilhões de pessoas acompanhando a partida 
entre França e Croácia no dia 15 de julho de 2018. Apesar da imprevisibilidade do resultado 
do jogo, alguns padrões e protocolos adotados pela organização do evento aumentavam a 
sensação de controle do espetáculo, dando certo poder de previsibilidade independente do que 
aconteceria dentro das quatro linhas do campo. A série de procedimentos e modelos estipulados 
pela organização da Copa do Mundo é comumente chamada de padrão FIFA, e prevê critérios 
que vão desde itens de segurança até o que pode e o que não pode ser feito pelos torcedores 
e jogadores. A despeito do potencial criativo, dinâmico e imprevisível que uma transmissão ao 
vivo naturalmente possui, a FIFA busca garantir a supremacia de seus interesses por meio de 
um padrão, que orienta a não exibição de imagens que tenham qualquer tipo de manifestação 
que não atenda o seus interesses. Exemplo disso foi a intervenção que o grupo punk russo 
Pussy Riot, que frequentemente realiza protestos questionando a narrativa sustentada pelo 
governo russo de Vladimir Putin, realizou aos sete minutos do segundo tempo da partida. A 
transmissão não capta o momento em que integrantes do grupo disfarçados por policiais 
invadem o campo. Mas, quando a bola vai para uma área próxima de onde os manifestantes 
estão correndo, imediatamente a transmissão oficial corta para o juiz, que interrompe e partida. 
Contudo, o enquadramento que tem como centro o juiz ainda assim mostra um dos ativistas. 
Imediatamente, a transmissão opta por uma câmera aberta, em movimento de zoom-out, 
oferecendo uma visão panorâmica de todo o campo, diminuindo o protagonismo dos ativistas. 
O enquadramento subsequente já mostra novamente o juiz sinalizando a interrupção da partida, 
mas desta vez sem nenhum manifestante por perto. Em seguida, a transmissão exibe um replay 
de um lance anterior. Deste modo, a FIFA retomou as rédeas da narrativa da Copa do Mundo de 
2018, a despeito da intervenção do grupo ativista. No entanto, longe das cifras milionárias que 
envolvem o relato de um evento global, os usuários do Instagram puderem de forma quase que 
instantânea postar o que acontecia no estádio, a partir da perspectiva particular, individual. De 
que forma a narrativa dos usuários do Instagram desconstrói a narrativa da FIFA e ressignifica o 
protesto do grupo Pussy Riot? A pergunta será respondida a partir da análise de publicações do 
Instagram Stories feitas no dia da final, captadas por meio das tags World Cup Final e World Cup, 
além de publicações marcadas pela geolocalização do estádio. Assim, pretende-se verificar de 

1   Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo, é aluno mestrando pela PUC-SP; rocha.lucas@msn.com   
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que forma a narrativa feita de forma despretensiosa, a partir da captação do inesperado, em um 
lugar da rede reconhecidamente efêmero, dinâmico e instável, dribla os padrões adotados pela 
FIFA para realizar a transmissão oficial da Copa do Mundo. 

Palavras-chave: Copa do Mundo; Instagram; Extremidades; Ativismo. 
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PROMENADE: REGIÕES FRONTEIRIÇAS ENTRE A 
ARTE SONORA, A INTERVENÇÃO URBANA E A ARTE 
PARTICIPATIVA

Carlos Eduardo Tsuda / UNESP1

RESUMO: No presente artigo discutiremos o tema do espaço e do tempo em intervenções 
urbanas e obras performáticas para espaço público, a partir de uma pesquisa interdisciplinar 
sobre possibilidades poéticas e estéticas no espaço urbano que hibridize formas diferentes de 
produção de conhecimento, promovendo o entrecruzamento e o diálogo entre investigação 
teórica e prática artística. Neste sentido, apresentaremos um estudo de caso da intervenção 
urbana sonora Promenade realizada pelo artista multimídia Dudu Tsuda à luz da abordagem das 
extremidades de Christine Mello (2008) e de autores de diferentes modalidades disciplinares. 
Promenade é uma intervenção urbana sonora participativa que propõe uma ocupação do espaço 
público através da música. Pesquisa na região fronteiriça entre a música experimental, a arte 
sonora, a intervenção urbana, a performance e a arte participativa, resignifica o espaço através 
de uma ativação poética e estética das relações sociais e interpessoais do espaço. Baseada em 
procedimentos de performance e dinâmicas coletivas construídas em relações de confiança e 
de livre participação pública, em Promenade os moradores e os espectadores experienciam 
uma redescoberta do espaço público através da alteração da paisagem sonora da rua, de seu 
ambiente/trajeto cotidiano. Compreendendo que as negociações estabelecidas entre o artista e 
os moradores das ruas são peças centrais mas não evidentes na construção deste agenciamento, 
esmiuçaremos as relações humanas praticadas a partir das narrativas pessoais encontradas e 
tecidas durante o processo. Como formas de tangenciamento deste acontecimento estético. 
Através de relatos, diferentes pontos de vista e objetos-memória, pretendemos adensar a 
discussão teórica e estética com material humano bruto no intuito de se alcançar novas leituras 
a partir das bordas e regiões fronteiriças do processo. Exercitaremos, portanto, um diálogo entre 
este novo olhar novas e os autores anteriormente visitados em meu mestrado, cujo enfoque 
analítico se centrava em questões e reflexões acerca do espaço, percepção, percepção do espaço 
e as noções de site specific e ambiente.
Palavras-chave: Arte Sonora, Intervenção Urbana, Arte relacional, Arte participativa, Processo 
criativo.

1   Dudu Tsuda é artista multimídia, artista sonoro, músico, compositor, performer, produtor musical, 
professor convidado da PUC/SP e professor da Universidade Anhembi Morumbi. Doutorando em Artes Visuais pela 
UNESP (Bolsista CAPES) e mestre pelo programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital PUC-SP (Bolsita CAPES 
2014). Realizou programas de residência artística, exposições, intervenções urbanas, performances e concertos em 
diferentes países como França, Japão, Colômbia, Bolívia, Espanha e Alemanha (www.dudutsuda.com/artworks). 
Integra a cia de dança contemporânea ‘Núcleo Artérias’ (www.nucleoarterias.com) desde 2001. Foi contemplado por 
diferentes prêmios no Brasil, na Europa e no Japão pela realização de seus trabalhos e por colaborações com dança 
contemporânea e cinema
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EXPERIMENTOS DIGITAIS CONTRAIDEOLÓGICOS: O 
JOGO DO ACESSO

Marina Bortoluz Polidoro / UFRGS1

Augusto Neftali Corte de Oliveira / PUC-RS2

RESUMO: Esta comunicação apresenta pesquisa em andamento que une investigação 
prática e reflexão crítica sobre as possibilidades de criação de trabalhos interativos que são 
informados por pesquisa científica no campo das ciências sociais. A arte dá forma poética ao 
texto científico e envolve o interagente em uma experiência poética contraideológica, já que 
o situa na ruptura entre o discurso dos valores normativos da sociedade e um discurso da 
crítica sociológica da realidade. A arte traz potência significativa que proporciona elementos de 
reflexão ao criar uma metáfora que joga com os valores da utopia e com a análise científica do 
real. Assim, permite criar um corte, um furo na ideologia ao dar visibilidade a essa diferença, 
às contradições existentes entre a utopia e o real, apontando a defasagem entre eles. O Jogo 
do Acesso (2018) é o primeiro resultado desta pesquisa. Trata-se de um projeto interativo 2D 
desenvolvido em Processing que explora a desigualdade de presença no parlamento brasileiro 
de um ponto de vista interseccional. Inicialmente o usuário é apresentado a um menu no qual 
pode escolher características adescritivas (como gênero e raça) e adquiridas (como ocupação, 
instrução e patrimônio) do candidato a deputado federal. Sendo um jogo de deslocamento, 
essas características determinam a quantidade de obstáculos que serão colocados no caminho, 
obrigando desvios e dificultando a chegada ao Congresso Nacional. O jogador usa as setas do 
teclado para se deslocar, encontrando passagens entre os obstáculos que se interpõem entre o 
ele e o objetivo. Neste jogo, como talvez na vida, os obstáculos são em parte fruto do acaso e do 
cálculo, uma vez que a programação usa de recurso randômico para posicionar os obstáculos na 
tela mas a sua quantidade é calculada. Cada característica associada a uma sobrerepresentação 
na Câmara dos Deputados retira obstáculos na proporção da vantagem política existente. No 
mesmo sentido, os desvios de subrepresentação política acrescentam obstáculos. A proporção 
foi calculada com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral para eleição da Câmara dos 
Deputados do Brasil de 2018 em relação aos dados do IBGE e da Receita Federal sobre a 
população brasileira. Dessa maneira, o grau de dificuldade do jogo reflete as desproporções 
na representação política descritiva acarretadas pelas características sociais em cada grupo. 
Formalmente a base dos gráficos é o quadrado, tanto para jogador quanto para os obstáculos, 
como uma extrapolação do pixel em um entendimento conceitual: o quadrado pode representar 
qualquer perfil e qualquer obstáculo que possamos imaginar, evitando assim representações 
estereotipadas. A opção pela disponibilização na rede (https://marinapolidoro.com/Jogo) 

1   Artista visual, Doutora em Artes Visuais (PPGAV-UFRGS) e professora do Departamento de Artes Visuais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; marina.polidoro@ufrgs.br 
2   Cientista político, Doutor em Ciência Política (PPGCP-UFRGS) e professor do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; ancolive@gmail.com 
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se dá pela possibilidade técnica para experimentação com recursos digitais interativos e por 
possibilitar a veiculação simultânea de amplo acesso, características com importante potencial 
reflexivo político e poético.

Palavras-chave: Arte e política; Contraideologia; Artemídia; Interatividade.
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FÍSICO: SILÊNCIO, O ESPAÇO TEMPO DE 
RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA

Carlos Eduardo Tsuda / UNESP 1

RESUMO: Físico é uma performance de arte sonora que discute a violência e a repressão policial 
nas manifestações contra com o golpe de 2016, a partir da sobreposição e da justaposição de 
áudios pré-gravados documentados em atos e manifestações nas ruas de São Paulo e sonoridades 
criadas com instrumentos construídos e manipulados pelo artista em cena. Integrante da série 
de performances, intervencões urbanas e instalações ‘Silêncio, o espaço-tempo de resistência e 
resiliência’, discute o experimentalismo em situação de
escassez como forma de resistência a partir do uso da retroalimentação, microfonia, saturação 
e repetição como formas de linguagem-signo. Neste sentido, pratica agenciamentos que se 
baseiam na precariedade e nas limitações como formas de vislumbramento da experiência e 
do acontecimento estético. Propõe, portanto, operações poéticas que partem da acessibilidade 
tecnológica, da ecologia de recursos e da viabilidade técnica de produção como eixos centrais 
do seu modus operandi. Em cena, o artista contrói, a partir de seu gesto, ambiências e imagens 
sonoras, ora concretas, ora abstratas, hibridizando processos manuais, analógicos e digitais 
de manipulação e edição em tempo real. Numa ação corpórea-espacial, faz soar os diferentes 
objetos metálicos, ao mesmo tempo em que texturiza os sons captados pelos microfones de piezo 
e os sons pré-gravados em computador. Sincroniza no tempo presente realidades diacrônicas, 
abrindo espaço para novas resignificações do simbólico político através da sensorialidade 
qualitativa e pouco indicial da massa sonora. Se organiza, portanto, a partir de suas bordas e 
conflitos fronteiriços, onde a falta de luz nos agracia com a nuance das sombras, nos permitindo 
uma escuta livre, edificada na experiência.

Palavras-chave: Arte Sonora, Manifestações, Música Experimental.

1   Dudu Tsuda é artista multimídia, artista sonoro, músico, compositor, performer, produtor musical, 
professor convidado da PUC/SP e professor da Universidade Anhembi Morumbi. Doutorando em Artes Visuais pela 
UNESP (Bolsista CAPES) e mestre pelo programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital PUC-SP (Bolsita CAPES 
2014). Realizou programas de residência artística, exposições, intervenções urbanas, performances e concertos em 
diferentes países como França, Japão, Colômbia, Bolívia, Espanha e Alemanha (www.dudutsuda.com/artworks). 
Integra a cia de dança contemporânea ‘Núcleo Artérias’ (www.nucleoarterias.com) desde 2001. Foi contemplado por 
diferentes prêmios no Brasil, na Europa e no Japão pela realização de seus trabalhos e por colaborações com dança 
contemporânea e cinema
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ESPAÇOS DE TECNOLOGIAS E ARTES DO SESC-
SP: UM CASO DE AGENCIAMENTO COLETIVO DE 
INVENÇÃO

Sergio Segal / SESC-SP1
Victor Alves / SESC-SP2

RESUMO: Este trabalho pretende apresentar um estudo sobre ações desenvolvidas nos 
Espaços de Tecnologias e Artes do Sesc São Paulo, e como estas geram um agenciamento 
coletivo de invenção e impactam de forma relevante em processos criativos que relacionam 
artes e tecnologias. Os Espaços de Tecnologias e Artes foram criados em 2015. São espaços 
onde são propostas atividades de desenvolvimento artístico envolvendo os mais diversos 
fazeres e as mais diversas ferramentas tecnológicas em um ambiente de cooperação e reflexão 
sobre linguagens e tecnologias. A abordagem proposta neste estudo, leva em consideração os 
encontros possibilitados nesses locais, entre arte educadores, artistas, estudantes, o público 
heterogêneo frequentador do Sesc e a mediação dos educadores do espaço. Os educadores 
facilitam tecnologias, técnicas e ferramentas com foco no conhecimento compartilhado, na 
experimentação e na democratização dos espaços munidos dos equipamentos tecnológicos. 
Essas condições indicam a abertura de um acontecimento multidimensional que avança numa 
relação recíproca entre pelo menos duas dimensões claras. Uma que leva em conta o próprio 
espaço, seus equipamentos e ferramentas e as próprias pessoas que circulam no ambiente, o que 
poderíamos chamar de acontecimento do estado das coisas, que incentivam uma formação de 
potências. E outra, composta pelo repertório trazido pelos frequentadores, seus conhecimentos 
prévios, interesses, intenções e demais agentes que geram enunciados de linguagens e 
desenvolvem regimes coletivos de enunciados, que afetam o programa e seus métodos. Situação 
que pode ser compreendida a partir da aproximação teórica sobre as ideias de desconstrução, 
contaminação e compartilhamento presentes no conceito de Extremidades levantado pela 
pesquisadora Christine Mello, onde “a abordagem das extremidades parte da noção de zonas 
limítrofes e fronteiriças interconectadas em múltiplas plataformas, comunidades e linguagens 
relacionados à experiência contemporânea. Como um processo movido a interdisciplinaridade 
e transversalidade, o campo da análise se manifesta tanto em problemas concretos, ligados à 
vida cotidiana, como em problemas de trânsitos entre linguagens” (MELLO, 2017, p.30). Essa 
abordagem torna possível observar com maior clareza as dinâmicas existentes nos Espaços de 
Tecnologias e Artes, não como um mensurador das relações sociais, mas como um corpo coletivo 

1   Artista visual, pesquisador e arte-educador do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Campinas, licenciado 
em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas pela FAAC/UNESP de Bauru.
2   Artista visual, pesquisador e arte-educador do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc 24 de maio, graduado 
em Comunicação Social pela Universidade Federal de Alagoas.
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e social em constante construção no seu cotidiano.

Palavras-chave: Invenção; Desenvolvimento artístico; laboratório; tecnologias; arte.
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FÓSSEIS DIGITAIS

Ana Elisa Carramaschi / USP1

RESUMO: Fósseis Digitais são esculturas digitais que trazem formas advindas de um processamento 
de centenas de imagens digitais. Neste processamento, a imagem técnica perspectivada é 
deslocada do campo da representação, suas dimensões são desconstruídas e traduzidas de duas 
para três dimensões, para que formas sejam trazidas diretamente para o mundo material. Assim, 
testemunha ser possível gerar formas no espaço sem que seja necessário desenhá- las ou projetá-
las como um escultor, designer, marceneiro ou arquiteto. Uma “entropia da forma” é gerada 
como resultado de uma contaminação de diversas práticas e linguagens, de dentro e de fora do 
campo artístico, que transforma o papel e a função da imagem e do artista, que não atua mais 
como um criador de formas, mas como desenvolvedor de processos, projetos ou programas. 
Imagens sólidas são resultados de um programa de criação que sintetiza informações e permite 
a emergência de infinitas formas para o mundo material. Nele, os arquivos performam e fazem 
emergir a forma. Fósseis Digitais se contextualiza e faz uso da cultura digital, para discutir, de 
dentro de uma cultura imaterial, sobre a materialidade e a forma nos dias de hoje. Dialogando 
com a cultura do compartilhamento e com a situação de “abundância de tudo” característica 
do digital, parte das perguntas: Qual é a relevância de se criar novas formas neste contexto? 
Qual o papel do autor dentro de um processo que se utiliza de imagens que já circulam no 
imaginário da cultura? E por último, de dentro desta cultura absolutamente imaterial, como 
ressignificar o lugar da materialidade? Assim, desenvolve mais possibilidades de síntese do 
que de saturação. O trabalho discute, assim, sobre os modos de se materializar formas hoje, 
trazendo à baila a observação dos arquivos digitais e refletindo de que modo esses arquivos 
digitais podem ressignificar a materialidade, através de processos que demonstram como os 
arquivos digitais são repletos de vidas e de processamentos internos e externos. Seu ponto de 
força seria portanto questionar de que modo se materializam formas no espaço hoje, a partir de 
recursos que são específicos de nosso tempo, perseguindo por um manifesto pela diversidade, 
pela pluralidade, pela descentralização da forma, em prol de um lugar outro, não mais afeiçoado 
à representação mas que tenha mais a ver com a apresentação, ação e processo. E que pela 
experiência do trabalho possa criar um modo de materializar formas hoje, que responda à nossa 
percepções do digital, do não-digital, dos processos de virtualização e de materialização.

Palavras-chave: arte contemporânea; arte digital; fabricação digital.

DISJUNÇOES E REMIXAGENS NAS REDES 

1   É artista e pesquisadora. Mestre em Poéticas Visuais pela ECA-USP. Pesquisa sobre as relações entre espaço, 
corpo e as novas tecnologias, atualmente desenvolvendo práticas vinculadas a laboratórios de fabricação digital.
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AUDIOVISUAIS - “O CÉU NOS OBSERVA”. 

Soraya Maria Ferreira Vieira / UFJF1

RESUMO: No presente estudo, focaremos em especial a intervenção coletiva realizada 
pelo artista brasileiro Daniel Lima (Natal, 1973), no trabalho colaborativo O Céu Nos 
Observa, de 2010.. Tudo indica que o fluxo nele oferecido pela circulação das imagens, 
captadas tanto do céu de São Paulo, por satélite, como pelas câmeras de vídeo de coletivos 
artísticos reunidos na cidade, proporcionam conexões expandidas entre a câmera global 
e as câmeras locais, entre o nosso corpo e o espaço em rede.  Ao problematizar a crise 
da observação na contemporaneidade por meio do habitat comum que interliga nossos 
corpos a estruturas estranhas de controle e vigilância de escala global, O Céu Nos 
Observa denota não apenas a não neutralidade dos instrumentos de observação como 
também busca ressignificar a noção de habitat conectivo mediante as redes audiovisuais 
da atualidade. Expande, desse modo, a dimensão conectiva de nosso corpo no espaço. 
Ao destacar a visão local da cidade de São Paulo, trabalhos como O Céu Nos Observa 
reorientam a nossa presença no espaço e no tempo tanto quanto permeiam uma crítica 
às extremidades existentes hoje entre o ato de observar e ser observado por meio de uma 
inversão de pontos de vista num habitat conectivo. Nos faz ver como as territorialidades 
são efêmeras, mas instauram complexidades que delineiam o habitat pós-humano e pós-
urbano. Buscamos entender como as diferentes dinâmicas de comunicação insurgem 
em e por meio de diferentes gestos e práticas artísticas. No horário marcado, vários 
artistas realizaram performances, ao vivo, para a câmera do satélite, Google Earth que 
passaria por esses locais determinados. Estas intervenções seriam fotografadas pela 
câmera entre as 10 e 10:30 e acabaram sendo fotografadas às 10:06. Foram realizadas 
mais de 25 intervenções que foram também gravadas em vídeo e logo após remixadas 
pelo artista Daniel Lima. O objetivo é o de articular uma reflexão entre teoria e prática 
crítica. Interessa-nos entender como tais fenômenos insurgentes, que parecem estar em 
crescimento, e em continuidade, expandem não apenas o “comum” como também as 
linguagens. 

Palavras-chave: comunicação, conectividade, fluxo, linguagens expandidas, crítica. 

1   Professora Associada da Universidade Federal de Juiz De Fora e membro do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Sociedade. Grupo de Pesquisa Redes, Linguagens e Ambientes Imersivos UFJF. 
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TELAS-JANELAS – GESTOS DE RESISTÊNCIA CONTRA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO: A ZONA COMO LUGAR DO 
IMPOSSÍVEL

Cristina B. M. Lopes / UNICAMP1

RESUMO: O presente artigo descreve o processo de criação do vídeo-gesto “O Grito”, produzido 
como parte do projeto de doutorado Telas-Janelas – gestos de resistência contra violência de 
gênero: a zona como lugar do impossível, idealizado para ser projetado no dispositivo Telas-
Janelas e desenvolvido por mim no Instituto de Artes da Unicamp. O dispositivo possibilita 
projeções audiovisuais em espaços públicos, internos e externos  e é composto por uma janela, 
uma tela de projeção retrátil, um projetor, um computador e uma caixa de som. A palavra gesto 
- oriunda do latim géstus - significa movimento, atitude e pode ser definida como uma forma de 
comunicação não-verbal. Realizado com uma ou mais partes do corpo ou com o corpo todo, por 
meio do isolamento de articulações, de membros ou, ainda, associando uns com os outros para 
compor diferentes formas, o gesto aponta para uma infinidade de possibilidades estéticas cujo 
resultado final depende das características de cada corpo e do repertório de vída experimentado 
pelos indivíduos. O filósofo Villém Flusser (2014, p. 14) define o gesto “como um movimento no 
qual se articula uma liberdade a fim de se revelar ou de se velar para o outro”. Dessa maneira, 
“[o] movimento das pálpebras sob luz forte e dos punhos sob dor forte não é gesto, embora se 
assemelhe fenomenologicamente a gesto” (ibidem). Para o autor, uma teoria geral dos gestos 
deveria ser voltada ao estudo das articulações da liberdade e seu campo seria as expressões da 
liberdade. A filósofa e pesquisadora francesa Marie José Mondzain (2013), em curso ministrado 
no Museu de Arte do Rio de Janeiro, no ano de 2013, também recorre ao gesto para falar de um 
conceito que ela denomina de “operações imagéticas”. Para a filósofa, as operações imagéticas 
acontecem como gestos de resistência e se revelam no que ela define como “zona”. Com base 
nesses conceitos, este trabalho descreve a criação e a produção do vídeo-gesto “O Grito”, como 
provocador de outras formas de resistência contra a violência de gênero e apresenta imagens 
do resultado final. 

Palavras-chave: Vídeo-gesto; Projeção; Telas-janelas. 

1  Doutora em Artes pela Unicamp (2019), sob orientação do Prof. Dr. Hermes Renato Hildebrand, pesquisa o vídeo-
gesto, a partir de um diálogo que se estabelece entre a performance e o espaço físico da projeção, trazendo como 
provocação uma reflexão acerca do processo da desnaturalização da violência. kitmenezes@gmail.com   
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EXCREVER: UM LIVRO

Marcus BASTOS / PUC-SP1

RESUMO: A tese de Doutorado ExCrever? literatura, linguagem, tecnologia aborda as 
transformações pelas quais a escrita passou na cultura digital. Explorando os pressupostos 
teóricos também na forma gráfica em que é apresentada, a tese trata das mudanças do texto na 
cultura remix e investiga as formas de escrita experimental, que surgem neste contexto. Além 
de apresentar as principais ideias da tese, o objetivo desta comunicação é discutir os desafios de 
transformá-la em livro.

Palavras-chave: Escrita; Literatura; Linguagem; Tecnologia; Remix.

1  Marcus Bastos é Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, onde também é professor. Publicou os livros 
Limiares das Redes (Intermeios, 2014) e Cultura da Reciclagem (Noema, 2007 e-book), além de organizar Cinema 
Apesar da Imagem (com Gabriel Menotti e Patricia Moran, Intermeios 2016).
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NOTÍCIAS DO LUGAR QUE RESTOU: SOBRE 
OBJETOS E MEMÓRIA NA CONDIÇÃO DO REFÚGIO

Andréa de Castro Melloni / PUC-Campinas1

RESUMO: A arte é um caminho que enseja reflexão e cria empatia pelo fenômeno do refúgio, 
tomado aqui como o deslocamento forçado causado por temores de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. O poema What They Took With 
Them, da britânica Jenifer Toksvig, é um exemplo da articulação entre arte e desenraizamento. 
Inspirado em testemunhos de refugiados no momento em que deixam suas casas e escolhem um 
objeto para recordar o espaço abandonado, o poema foi transformado em um curta-metragem 
pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR). No filme, o poema de 
Toksvig é lido por Cate Blanchett e outros artistas, e dialoga com as imagens da série fotográfica 
The Most Important Thing, do norte-americano Brian Sokol.
Toksvig é uma defensora da causa LGBTQIA+, associada à produção teatral, com especial atuação 
em musicais e coletivos de arte. O diálogo entre falas individuais e discurso coletivo está no 
centro de seu trabalho. Seu poema, lido por um coletivo de artistas e apresentado junto às 
fotografias de Sokol, foi importante para a discussão da crise dos refugiados na ONU, logo antes 
do grande encontro sobre o tema, na sua Assembleia Geral em Nova York, em setembro de 
2016. Por este modo, neste trabalho, pretendo expor minhas reflexões sobre a emergência da 
memória e o estabelecimento de uma narrativa, a um só tempo precária e poderosa, em tais 
situações-limite. Quais objetos essas pessoas decidem levar consigo, no momento caótico do 
abandono do lugar de origem? Os objetos escolhidos não são aleatórios: variam de tamanho, 
de uso e de significado. Algumas vezes são objetos imaginários de uma casa que foi arrasada e 
da qual não restou nada. Outras vezes, os objetos de rememoração são seus próprios corpos ou 
apenas palavras, que não param de ressoar. Minha hipótese é que What They Took With Them 
condensa a força da memória e estabelece “espaços de recordação”, que são estabilizadores, 
segundo a imagem da crítica literária alemã Aleida Assmann. Em suma, pretendo verificar como 
a manutenção da memória em situações de refúgio está ligada a uma escolha, a ser feita diante 
de um conjunto vasto de objetos que podem ser transformados em narrativas.

Palavras-chave: Refugiados; Memória; Escolha; Narrativa.

1  Mestranda do Programa de Pós-graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de 
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BIO-INTERFACES INTERATIVAS: AFETIVIDADE 
E CO-EVOLUÇÃO ENTRE CORPOS BIOLÓGICO E 
TECNOLÓGICO

Rachel Zuanon / UNICAMP1

RESUMO: Os campos ampliados, estendidos, distendidos da Arte pelas veias das Ciências 
Cognitivas, especialmente da Neurociência e da Inteligência Artificial, reconfiguram pensamentos, 
rompem paradigmas e transformam gestos em atitudes que movimentam o mundo em direção 
ao ponto que nos recoloca como seres humanos, na confluência inseparável entre natureza e 
cultura, entre aquilo que nos circunscreve como ‘eu’ para nos conscientizar sobre o ‘outro’, e 
sobre tudo o que criamos, projetamos, desenvolvemos, produzimos e entregamos à sociedade. 
Os avanços das pesquisas na área das Ciências Cognitivas, particularmente no campo da 
Inteligência Artificial, com uma expressiva variedade de redes neurais e modelos conexionistas, 
abriram perspectivas significativas ao processo criativo de artistas, em profunda sinergia e troca 
de experiências com engenheiros e cientistas da computação [1-13]. No âmbito da Neurociência, 
Arte e Ciência intensificam a transdisciplinaridade entre seus escopos com as contribuições de 
Zeki [14-16], focadas na Neurociência Cognitiva da Estética Visual; e de Ramanchandran [17], 
com a construção de uma visão neurobiológica da estética. Na base dessa cooperação Arte-
Neurociência, estão também outras pesquisas [18-22], as quais indicam que o cérebro humano 
evoluiu para ser criativo - imaginar novas ideias, colocar em prática o que inventa e analisar, 
criticamente, os resultados das ações humanas. O cérebro, criativamente, constrói sentidos 
para o seu contexto, assim como os artistas criam obras que reconfiguram estes contextos e 
estimulam o cérebro a reconstruir os sentidos vigentes ou elaborar novos. O cérebro, ainda ao 
propiciar a reflexão e a ação, subsidia o desejo pela organização, para atribuição de sentido às 
coisas em seus respectivos ambientes, assim como alicerça o questionamento, o pensamento 
crítico, o planejamento e a tomada de decisões intrínsecas à Arte. Esta interação e coerência 
corroboram também para a definição do self, ou seja, de quem somos na relação com o outro. 
Neste cenário, inserem-se os processos criativos e projetuais das bio-interfaces interativas, 
afetivas e co-evolutivas, objeto da presente pesquisa. Como “agentes de mediações estáveis 
entre pensamento e matéria, pensamento e sensibilidade” [23], estas bio-interfaces interativas 
expandem as noções de complexidade, afetividade e naturalidade a uma escala orgânica, na 
qual as informações neurofisiológicas (sinais biológicos) dos usuários são traduzidas em dados 
digitais, com vistas a configurar uma interação inteligente, que responda ao seu estado emocional 
e corresponda ao estado do seu corpo, naquele momento específico. As bio-interfaces se 

1  Dra. Rachel Zuanon é docente no Curso de Artes Visuais e professora/pesquisadora junto às áreas de Processo 
Criativo em Composição Artística e de Arte e Tecnologia, do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas 
(IA-UNICAMP). rachel.zuanon@gmail.com 
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originam no meio científico, com vistas a prover um canal diferenciado de interação do usuário 
com o meio externo, notadamente, para o controle de aplicações digitais ou de dispositivos 
físicos, por meio das variabilidades do SNA e/ou dos sinais cerebrais. Na Arte, tais interfaces 
desempenham o papel de mediadoras de um processo de criação colaborativa entre usuário e 
computador, isto é, entre sistemas biológico e tecnológico. Assim, as bio-interfaces constroem 
uma condição diferenciada de interação, regida pelo organismo do usuário, e englobam os 
estudos relacionados à inteligência artificial, às interfaces biométricas funcionais, bem como 
às interfaces cérebro-computador, todas focadas em viabilizar processos de interação entre 
homem-máquina e/ou entre homem-máquina-homem, pautados por uma relação co-evolutiva 
destes sistemas [24-41]. 

Palavras-chave: Arte-Tecnologia; Ciências Cognitivas; Bio-interfaces Interativas; Afetividade; Co-
evolução.
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A IMAGEM COMO ARMA NO TRABALHO DE RABIH 
MROUÉ

Mariana Teixeira Elias / UFRJ1

RESUMO: “A imagem pode matar?”, questiona-se a autora Marie-José Mondzain, em seu livro 
de mesmo nome. Segundo ela, é necessário, a princípio, refletir sobre “o que é uma imagem?”, 
“cremos, aprendemos, informamos, transmitimos pela imagem” (MONDZAIN, 2009). A imagem 
não age por si só, para a autora, ela é um objeto oferecido aos olhos de um espectador. Já a 
violência não é um objeto, por isso ela implica a existência de um sujeito para efetuar-se. Ou 
seja, não existe a possibilidade da imagem matar por si só. É necessário uma ação realizada 
por um indivíduo. Pensar a imagem como arma de protesto, como mecanismo de resistência e 
prática política, é uma forma de “fazer ver” (MONDZAIN, 2009). Isto é, a imagem como arma é 
um manifesto, que serve para provocar, para causar um mal-estar, para fazer com que o sujeito 
possa enxergar além. A imagem como arma não é, necessariamente, uma imagem violenta, ela 
é uma imagem reflexiva, que tem a proposição de questionar. A palestra-performance Revolução 
em Pixels do artista libanês Rabih Mroué, dura aproximadamente 60 minutos. O artista abre com 
uma fala que gera grande expectativa para o público: “em setembro de 2011, alguns meses após 
o início da revolução Síria, um amigo meu me disse: os rebeldes sírios estão registrando suas 
próprias mortes” (MROUÉ, 2013). Esta frase marca o início de sua indagação. Fundamentado nela, 
o artista arquiteta seu manifesto em forma de performance. Por intermédio da arte, evidencia e 
investiga episódios registrados pelos celulares dos manifestantes sírios. Essas imagens são uma 
revolução em si mesmas e carregam um grande potencial de luta e resistência contra o sistema 
vigente. A baixa qualidade dessas imagens, sua não correção, seus status de “imagem pobre” 
(STEYERL, 2009) e “real” causam uma empatia no espectador. Aqui, existe uma questão de 
credibilidade, de crença nas imagens pelo público que as vê. Rabih Mroué propõe uma história 
contada pelos vencidos. Novas versões que partem de um ponto de vista interno, diretamente 
da revolução. Ele exibe ao espectador uma imagem de horror, que carrega consigo uma questão 
reflexiva. Influenciado pela violência de uma guerra civil e a violência das imagens que ela gerou, 
a obra de Mroué atua como uma voz em constante desenvolvimento, uma voz que realiza um 
manifesto, uma “imagem arma” que tem como alvo o opressor. Com olhar analítico, o artista 
revisita momentos da história de seu país e propõem a retenção dessas imagens na memória e 
na história, funcionando como um testemunho dos revolucionários e operando como resistência 
ao regime, constatando “que a imagem também se projeta, da mesma forma que um coquetel 
molotov arremessado” (LEANDRO, 2014).

Palavras-Chave: Arte Contemporânea; Imagem; Rabih Mroué.
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AUTORRETRATO COM DURAÇÃO E SONS VARIÁVEIS 

Viviane Vallades / USP1

RESUMO: A proposta enviada para o GT gira em torno dos procedimentos e da poética da série 
“Autorretrato com duração e sons variáveis” de autoria própria. A série dialoga com a produção 
de autorretratos e consiste em ações performáticas de autorretratos realizados diante da câmera 
de vídeo que são projetados em telas de gelo. Essa série (que até o momento consiste em cinco 
obras) é um work in process de instalações audiovisuais iniciado em 2011.  A série pretende 
trabalhar a passagem do tempo, do corpo, de forma ritualística, causando um estranhamento 
por não ser um autorretrato estável e por não durar. Embora exista um vídeo-registro da ação 
para cada obra da série, que é projetado no gelo a cada exibição, é durante a apresentação in 
loco que, de fato, o trabalho existe e há uma distinção entre a imagem “original” e a imagem que 
se apresenta. A imagem não é só uma ampliação e uma projeção. A imagem ocorre no encontro 
entre projeção e superfície. Essa característica é fundamental para este trabalho. A imagem é, de 
certa forma, sempre atualizada, que se mostra no presente, a partir de um “registro” passado. A 
memória fluida, fugidia e passível de ser alterada, de acordo com a tonalidade afetiva, também 
é resgatada, simbolicamente, nesta obra.  Além da simbologia da água ligada à instabilidade, 
fluidos e renovação, a obra também considera as características físicas do material em si, como 
transparência, mudança de estado, deformações, instabilidade, sons das gotas etc.  A parte 
sonora da obra ocorre ao vivo de acordo com as gotas que caem da(s) tela(s) num recipiente 
inserido abaixo delas.  O autorretrato sempre acompanhou o ser humano. Sempre houve o 
desejo de registrar a nossa existência. As demarcações de mãos nas cavernas apontam para 
esse desejo. A forma utilizada para registrar e exibir fragmentos de nossa existência varia de 
geração para geração, de artista para artista, cultura para cultura etc. Há artistas que se retratam 
em seu atelier trabalhando, outros não nos deixam saber em que espaço estão. Alguns deixam 
visíveis seus instrumentos de trabalho, como pincéis, paleta e espelho utilizado quando é o caso.  
Alguns artistas fazem poucos autorretratos, outros fazem constantemente observações de si 
através de imagens e/ou anotações. Em relação à produção de autorretratos, as mudanças de 
atitudes apontam para mudanças em todos os âmbitos da vida, como a época em que tal artista 
estava inserido, conceitos de identidade, valores, estado da arte dentro de pesquisas formais, 
estéticas e conceituais de uma época. De uma forma geral, o autorretrato também é uma busca 

1   Viviane Vallades é doutoranda em poéticas visuais na ECA/USP. Mestra em Meios e Processos Audiovisuais pela 
mesma instituição (2014) e bacharel em Artes Plásticas pela UNESP (2006). Pesquisa, atualmente, a relação do corpo, 
imagens em movimento e modos de exibição, cinema de exposição, cinema expandido, videoarte, performance, 
desenho do corpo humano. Participa com seus trabalhos de exposições e festivais, desde 2006. Dentre os mais 
recentes: 2018 Arte Londrina 6 - Opções de fim de mundo GAP- Galeria de Arte e pesquisa - Centro de Artes UFES - “Só 
se for no fundo do mar” O MAPA, A CASA, O CORPO - Íbrida Festival Delle Arti Intermediali (Itália); GAP(Galeria de Arte 
e Pesquisa ) da UFES em Vitória,ES; “Sinapses :o pensamentodo artista”; 2017: Mostra LabMIS (Museu da Imagem e 
do Som em SP); 45 Salão da Primavera de Resende – MAM; 24º Salão de Artes Plásticas da Praia Grande; 49º SAC- São 
de Arte de Piracicaba; A nova arte política -Fundação Lauro Campos.  
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de si mesmo, de se ver, de se apresentar. Mas, mais que isso, é um olhar para si que provoca o 
olhar relacionado ao mundo e ao outro. Alguns artistas também representam-se como outro, 
trazendo questões sobre a construção ou afirmação de identidades. As ambiguidades do ser 
humano, sejam elas físicas, psíquicas, sociológicas, econômicas, históricas etc., são trabalhadas 
nesses autorretratos, assim como na série “Autorretrato com duração e sons variáveis”, pois o 
indivíduo é composto de alteridades. 

Palavras-chave: Autorretrato; Instalação audiovisual; Ações performáticas; Efemeridade. 
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EDUCAR PARA INFORMAR: GRUPOS 
JORNALÍSTICOS E INICIATIVAS DE MEDIA LITERACY 

Jéssica De Almeida Santos / ESPM1

 

RESUMO: O enraizamento da pós-verdade e sua efervescência, no contexto da desinformação, 
contribuem para a explosão das estruturas de conhecimento atuais – levando ao autoritarismo 
e à estupidez coletiva. Esta onda tóxica informativa, que encontrou, no processo eleitoral 
de grandes democracias do mundo, um terreno fértil para a fabricação e disseminação de 
conteúdos enganosos, preocupa governos, grupos de mídia e sociedade. Dissociar a realidade da 
manipulação digital a olho nu se torna uma tarefa desafiadora. O compartilhamento de conteúdo 
por diversas culturas, de forma muito mais participativa e desorganizada, aliada à velocidade, 
o alcance e à força da tecnologia, ajudam a explicar  o porquê o fenômeno ganhou proporção 
global. A discussão impulsiona uma demanda urgente: ensinar, de forma estruturada, as formas 
de produção, de disseminação e de consumo de notícias no mundo atual, principalmente, para 
os mais jovens. Em diversos países, a educação midiática é trabalhada há anos, e organizações 
de mídia lideram projetos de impacto na área. A British Broadcasting Corporation (BBC) 
institucionalizou, há mais de dez anos, diversas iniciativas voltadas para os estudantes do Reino 
Unido. Um de seus mais ambiciosos programas permite que milhares de alunos, entre 11 a 18 
anos de mais de 700 escolas e faculdades, aprendam sobre a prática do jornalismo e produção 
de notícias. Sua missão é envolvê-los com notícias, evidenciar suas vozes e histórias ao público 
e compartilhar alguns dos valores do serviço público por trás da criação de conteúdo, como 
justiça, precisão e imparcialidade, já que muitos jovens são criadores e distribuidores. No Brasil, 
as organizações jornalísticas ainda não se envolveram com esta causa. Além de uma prerrogativa 
para a sustentação do negócio, considerando que, ao formar consumidores críticos de notícias, 
investe-se também em futuros assinantes de jornais, canais pagos e conteúdos digitais, assumir 
um papel de protagonismo na formação de estudantes é também responsabilidade social. 

Palavras-chave: Desordem Informacional; Media Literacy; Jornalismo; Educação; Pós-verdade. 
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FACT-CHECKING: A PÓS-VERDADE EM AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Luiz Fernando Gomes / UFAL1

Mariana Galdino Santana / UFAL2

Mitia Risi dos Santos Costa / UFAL3

RESUMO: O presente trabalho apresenta resultados de atividades realizadas em sala de aula, 
por duas professoras do Ensino Fundamental e Médio, a respeito do que se tem chamado de 
“pós-verdade”. A inclusão desse tópico nas aulas de leitura da disciplina Língua Portuguesa foi 
motivada pelas discussões sobre fact-checking na disciplina do programa de pós-graduação da 
Universidade Federal de Alagoas, ministrada no primeiro semestre de 2019, intitulada Hipertexto 
e hipermodalidade: leitura, escrita e comportamento digital. Baseados nos trabalhos de D´Ancona 
(2018), Assange (2012) e Martino (2018) , as duas professores, uma no município de Piranhas, 
interior de Alagoas, e a outra em Maceío, propuseram, de forma independente, atividades de 
reflexão sobre notícias falsas (fake news). Nas aulas, as professoras explicaram as questões éticas, 
políticas, sociais e pessoais levantadas, neste tipo de notícia, pela disseminação de fatos que, 
muitas vezes, sequer ocorreram ou que foram distorcidos, e que circulam, especialmente, pelos 
meios digitais sem que hajam checagens prévias sobre sua veracidade. O objetivo das aulas era 
conscientizar os alunos de que a verdade importa e instrumentalizá-los para uma leitura mais 
bem-informada, apresentando agências de fact-checking como a Lupa, Truco e Aos Fatos. Os 
alunos escolheram temas de seus interesses e, além de textos reflexivos sobre os problemas 
trazidos pelas notícias falsas, também checaram eles mesmos algumas notícias selecionadas. Os 
resultados dos trabalhos dos alunos em textos impressos, apresentações de slides e narrativas 
digitais, após uma análise de conteúdo feita pelas duas professoras, mostram a importância 
da entrada das discussões sobre a pós-verdade nas aulas de Língua Portuguesa, e o aumento 
no grau de complexidade na leitura, devido à ampliação de fontes de informação nem sempre 
comprometidas com a ética e a verdade e que a máxima de D´Áncona: internet cura-te a ti mesmo 
pode, realmente, funcionar, mas não sem que a escola considere que a leitura cada vez mais 
extrapola os limites da decodificação dos signos, da descoberta de informações, da inferência, 
da atribuição de sentidos e da cognição, como estratégias e recursos a serem utilizados, não num 
texto único, mas sim, numa rede maior de textos e informações que precisam ser acessados para 
que seja possível uma leitura mais bem-informada. Passo necessário para a leitura crítica. 
Palavras-chave: Fake News; Fact-checking; Ensino de Leitura. 
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PÓS-VERDADE NA ERA DA FAKE NEWS 

Melina Carolina Ferrari / PUC-Campinas1

RESUMO: A era da pós-verdade surge a partir do indivíduo, que acredita em determinados 
assuntos levando em consideração suas crenças, e não a real veracidade, que, muitas vezes, 
influenciam tanto na educação, quanto na informação que foi passada. Muitos debates 
abordam a questão de fake news e a importância da conscientização sobre esse assunto, pois 
impactam vários setores da sociedade, como política, saúde, segurança e é considerado algo 
recorrente. Atualmente, com o auxílio da internet, existem grupos que se reúnem para combater 
a proliferação e desencadeamento de mais notícias falsas em rede. O cenário político vivido nas 
eleições de 2018 mostra o quanto é possível disseminar informações rapidamente, sem chegar os 
dados e as fontes, podendo afetar e causar manipulação até mesmo nos debates políticos, como 
foi visto nas notícias eleitorais divulgadas. Em contrapartida, é possível observar e entender o 
comportamento das pessoas que compartilham esse tipo notícia, através do pós-estruturalismo, 
ou seja, pensando a sociedade. Existe um individuo que vive de uma determinada maneira, 
porém essa construção das opiniões e das escolhas só foram possíveis com a bagagem cultural 
vivida e, com a estrutura que é passada todos os dias, de acordo com o meio que a pessoa vive. 
Entretanto, essa teoria vai de encontro com a verdade absoluta, até que ponto é considerado 
verdade? Quando ouvimos alguém dizer algo que levamos em consideração ser a verdade, logo 
isso acaba se tornando uma verdade absoluta, visto que qualquer pessoa tem o direito de fala e 
pode ou não optar por dizer a verdade. Todos estamos sujeitos a algo acima de nós, porém todo 
processo é feito por meio de escolhas e consequências. Frequentemente, as diferenças entre as 
pessoas causam desavenças, que podem impactar e afetar diversos fatores. 

Palavras-chave: Pós-verdade; Fake News; Pós-estruturalismo; Verdade Absoluta. 
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EDUCAÇÃO MIDIÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO PENSAMENTO CRÍTICO E DA EMPATIA 

Luiza Pereira Dartora / PUC-SP1

RESUMO: O planeta está vivendo a era da pós-verdade, em que todos estão em redes e em fluxos. 
A evolução acelerada das tecnologias da comunicação possibilita maior acesso à informação e 
a participação do indivíduo na sociedade.  A forma como as mídias vem sendo consumida e a 
facilidade da comunicação em rede influenciam, significativamente, todos os segmentos desta 
sociedade, inclusive o ambiente educacional.  Pensando neste contexto e tendo como estudo 
de caso a campanha “ Os Três Porquinhos” do jornal inglês The Guardian, é realizada, neste 
trabalho, uma análise de recortes das ideias e princípios de multidão de Negri e Hardt (2005), 
cultura da convergência de Jenkins (2008), fluxo e redes sociais digitais de Friedman (2016), 
e de bolhas de Pollyana Ferrari (2018), estabelecendo conexões com a importância do ensino 
midiático voltado para o pensamento crítico e para a empatia, desde os primeiros anos escolares.  
A inclusão da educação midiática traz muitos desafios para a escola e o seu contexto, porém esta 
proposta propicia o desenvolvimento de habilidades críticas no estudante para exercer o papel 
de consumidor e produtor de conteúdos disponíveis na rede, de forma responsável, realizando 
posicionamentos e sendo agente autônomo na tomada de suas decisões. Formando-se, assim, 
um cidadão consciente de suas ações, neste mundo que está cada vez mais colaborativo. Saber 
identificar as fontes de informação é uma habilidade necessária no mundo de hoje e cabe a 
escola oferecer estes recursos para a formação integral do aluno. Não se pode negar que não 
conseguimos mais viver fora deste fluxo, pois estamos dentro da rede e, por isso, apesar das 
dificuldades encontradas no ambiente educacional devido às regras de organização do currículo, 
faz-se necessário oferecer aos estudantes ferramentas para avaliar a qualidade da informação e 
se colocar no lugar do outro para sair da sua “bolha” e compreender o que está acontecendo à 
sua volta e o modo como esses acontecimentos afetam a sociedade. 

Palavras-chave: Educação midiática; Habilidades; Empatia; Informação; Escola. 
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INFORMAÇÃO, AUTOMAÇÃO E PÓS-VERDADE: 
UMA ANÁLISE APROFUNDADA SOBRE A 
DESINFORMAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL 
BRASILEIRO DE 2018
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Thiago Rondon / IT&E3

Carlos A. de Moraes Junior / IT&E4
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RESUMO: Nas eleições de 2018, tivemos uma parcela significativa da população brasileira 
participando e sendo impactada pelos debates políticos na internet. Com base nisso, essa 
pesquisa procurou aprofundar a compreensão das diversas características e formas de uso 
existentes de fake news e de bots, por ambos serem parte de um fenômeno dentro da imagem 
mais ampla da desinformação e do processo desinformativo, que tem se intensificado com o 
avanço tecnológico em seu contexto político e de uma sociedade com tendências a fortes divisões 
e tensões internas. Nesse cenário, existem as diversas formas, aplicações e características da 
desinformação que estão presentes nas narrativas das histórias inexatas, por meio de mitos, 
boatos e rumores, ao longo de muitos anos. Tais formas fazem parte do contexto das mídias 
e, principalmente, das redes sociais que contribuem com a produção, com o consumo e a 
mediação de um ecossistema desinformativo. Em paralelo, esta pesquisa detalha os conceitos 
e as noções da psicometria, como o conjunto de técnicas utilizadas para mensurar os padrões 
e comportamentos humanos, que convergem em dados usados pelos algoritmos. Assim, os 
dados passam a revelar informações do nosso comportamento, sendo capazes de traduzirem, 
não só diversos conteúdos psicológicos, mas, principalmente, os sentimentos — tudo isso, por 
meio de nossas interações sociais. Já no processo desinformativo, há a participação de diversas 
tecnologias, entre elas, as contas automatizadas, que têm contribuem com a disseminação de 
conteúdos. Os chamados bots evoluem, tornam-se mais populares, e partem de um modelo 
autônomo para um modelo colaborativo, recebendo a interação das pessoas, com objetivo de 
aumentar a efetividade do funcionamento das ações automáticas. Os algoritmos dos bots são, 
cada vez mais, refinados de aprendizado de máquina e táticas automatizadas de engajamento, 

1  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade – PPGCTS Universidade Federal de 
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3  Codiretor e Pesquisador no Instituto de Tecnologia & Equidade – IT&E.
4  Pesquisador no Instituto de Tecnologia & Equidade – IT&E.
5  Codiretor e Pesquisador no Instituto de Tecnologia & Equidade – IT&E.
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como refletido ao longo de sua história. O estudo constriu esses cenários, tendo em vista as 
organizações e os agentes, politicamente, motivados a intermediar os processos da informação e 
da desinformação no período eleitoral, em seus diversos segmentos. Para, então, identificar, diante 
de cada viés, a estrutura tecnológica, os processos de infraestrutura e ecossistemas construídos 
e o comportamento de combate, por meio das legislações vigentes e antídotos (sistemas de 
detecção). Por fim, a apresentação de iniciativas inspiradoras — como as regulações, a educação 
dos cidadãos e das novas gerações nos temas “cultura digital” e “alfabetização midiática”, o 
fortalecimento do jornalismo e a checagem de fatos — colaboram para que possamos perceber 
melhor os desafios a serem enfrentados.

Palavras-chaves: Desinformação; Pós-Verdade; Fake news; Bots; Eleições brasileiras.
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PÓS-MODERNIDADE E CIBERCULTURA: 
ENCONTROS E DESENCONTROS 

Edson Antunes Filho / UNISO 1

RESUMO: Antes do surgimento da modernidade, da época do Egito Antigo (em 3.000 a.C.) até por 
volta do século XV, não existia mobilidade social. O que existia era uma pirâmide hierarquizada, 
sem a possibilidade de sair de certa posição de jeito nenhum. Frases meritocráticas, que se ouve 
hoje em dia, como “se você quer chegar em algum lugar na vida é só trabalhar”, não faziam 
sentido. Era uma época em que a pessoa nascia pré-determinada a nascer e morrer na mesma 
posição social. Os poderes e regras já estavam estabelecidos e tudo era muito pragmático. Não 
existia relativização, julgamento ou contextualização. A modernidade, então, surge marcada por 
uma forma de pensamento que se baseia em uma série de paradigmas, que começaram com a 
industrialização e os avanços da medicina. Nessa época, surge o hospício, o hospital e a fábrica. 
Foi seguinte a modernidade, na segunda metade do século XX, que surgiu a pós-modernidade. 
O prefixo “pós” começou a ser utilizado após a publicação de La Condition Postmoderne, de 
François Lyotard (1979). Várias interpretações podem ser feitas acerca de seu significado, mas 
é unânime a constatação de que algo novo surgiu. É no terreno da pós-modernidade que se 
desenvolverá a cibercultura. A dinâmica que ocorre neste momento é o “desejo de conexão se 
realizando de forma planetária” (LEMOS, 2010, p. 71). O computador não é mais individual e 
desconectado, feito para uma pessoa utilizar enquanto está sozinha. Agora esse computador se 
tornou coletivo, conectado à rede. “Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura do 
impresso cedem, pouco a pouco, lugar à conectividade e à retribalização da sociedade” (LEMOS, 
2010, p. 71). Logo, por se tratar de um período de questionamentos e contradições, a internet 
na pós-modernidade tem seus dilemas, criando um utopismo cibernético que, dificilmente, 
é enxergado. O que “nos impede de entender que as principais limitações à solidariedade e 
à fraternidade são a desigualdade e a mercantilização” (RENDUELES, 2016, p. 14). Por estes 
motivos, o presente trabalho traz uma análise acerca da pós-modernidade, sobretudo no que 
diz respeito à cibercultura. Para tanto, interessa-se verificar o impacto da internet na sociedade, 
seus questionamentos e suas contradições. 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Internet; Cibercultura; Copyleft; Ciberfetiche. 
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MULHERES YOUTUBERS: A VIDA PRIVADA COMO 
ESPETÁCULO 

Carolina Campos / UNISO1

RESUMO: O presente artigo tem como tema a relação entre a vida privada e as redes sociais, e 
faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento. A partir dele, pretende-se investigar as 
influenciadoras digitais, que se tornam famosas por exporem suas rotinas e as de suas famílias 
na plataforma do Youtube. Procura-se investigar a realidade de pessoas ditas “normais”, ou 
seja, sem qualquer aptidão artística, esportiva ou intelectual, que as diferencie do restante da 
população, e que, instantaneamente, conquistam milhões de fãs capazes de enfrentar horas em 
filas, apenas para estarem algum tempo no mesmo ambiente que seu ídolo. As influenciadoras 
digitais expõem as suas vidas privadas, de modo com que suas rotinas se tornem o entretenimento 
de sua audiência. Tornam-se modelos de comportamento, determinando a moda e os hábitos de 
seus públicos. Passam a ditar padrões e, antagonicamente ao movimento de liberdade e aceitação 
que se percebe na sociedade contemporânea, transformam-se em gurus sobre o corpo ideal, a 
família ideal e tantos outros moldes quanto forem capazes de criar em seus espaços virtuais. 
Em vista disso, esse estudo tem como objetivo contribuir para a compreensão dos aspectos da 
vida da mulher contemporânea exibidos nas redes sociais, bem como refletir sobre a sociedade 
midiática, identificando suas características. Também visa ponderar sobre as transformações no 
espaço público e privado contemporâneo e, por fim, explicitar elementos da imagem feminina 
exibidos no Youtube. Para tanto, elege como objeto de estudo o canal da youtuber Taciéle 
Alcoléa, que conquistou o terceiro lugar no “2º Prêmio Influenciadores Digitais”, empreendido 
pela revista Negócios da Comunicação, no ano de 2018, na categoria Comportamento e Estilo 
de Vida. Como corpus, serão avaliados os 15 vídeos mais visualizados no canal da youtuber, a luz 
da etnografia digital, segundo Hine (2004). Também envolverá reflexões a cerca da “sociedade 
do espetáculo” proposta por Debord (2016); da “cultura do narcisimo” trabalhada por Lasch 
(1983); do conceito de “espaço público e privado” pensado a partir de Thompson (2011) e de 
Sennet (1988); bem como a concepção da “Terceira Mulher” de Lipovetsky (2000), presente na 
contemporaneidade. A relevância desse trabalho consiste em incitar o questionamento se há 
uma relação entre a exposição da vida privada por parte dessas mulheres influenciadoras e a 
fama alcançada por elas nas redes sociais. 

Palavras-chave: Youtuber; Influenciador digital; Privacidade; Taciéle Alcoléa. 
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O DISCURSO PÚBLICO NA ERA DO 
ENTRETENIMENTO, UMA REVISÃO DA OBRA 
AMUSING OURSELVES TO DEATH, DE NEIL 
POSTMAN

Ronaldo Barbosa / Unicamp, UniMetrocamp1

RESUMO: Neil Postman (1931-2003) foi um teórico que escreveu mais de quinze livros sobre a 
influência da midia e da tecnologia na sociedade e na cultura. A expressão “media ecology” foi 
criada por ele em conjunto com Marshall McLuhan, seu colega na Universidade de Nova York. 
Hoje, teóricos da midia tais como Jairon Lainier, Mark Rolerbaum e Douglas Rushkoff, inspiram-
se na obra de N. Postman ou ecoam insights presentes em sua obra pioneira. Entretanto, apesar 
da importância de Neil Postman, há poucas traduções da obra deste autor para o português, 
e mesmo aquela que é considerada por muitos como a principal obra, Amusing Ourselves 
to Death, permanece sem tradução e é pouco conhecida no Brasil. Nesta apresentação, será 
feito um breve resumo das ideias de Neil Postman com foco no livro Amusing Ourselves to 
Death, obra extremamente atual, embora publicada em 1985. Nela, Postman afirma que a 
cultura da diversão e do entretenimento estaria afetando esferas da vida adulta, tais como o 
discurso público, o debate político e a democracia. Postman antecipa o culto à personalidade, 
típico das midias digitais de massa, e explica como isso reduz a imagem de políticos à figura 
de um “entertainer”. Em outras palavras, a mídia interfere, fortemente, no entendimento que 
se tem sobre democracia. Embora anterior às redes sociais e contemporâneo apenas ao início 
da Internet, a obra de Postman antecipa o significado da representação em meios eletrônicos, 
agora ampliada pelo Twitter e outras mídias sociais. Estudantes de comunicação, profissionais 
de mídia, interessados em tecnologia e sociedade e mesmo observadores da cultura, de forma 
geral, tem nesta e em outras obras de Neil Postman, um conjunto de ferramentas que permitem 
uma reflexão aguda das formas de ação sobre o fenômeno da cultura digital de massa, que 
tomou de assalto nossa sociedade, nos dias de hoje.

Palavras-chave: Neil Postman; Teórico da mídia; Redes digitais; Mídias de massa em tempos de 
Internet.
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JOGOS DE VIDEOGAME E SUA POSSÍVEL 
INTERFERÊNCIA NO PADRÃO DO SONO E NA 
APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Lúcia Helena Martins Gonçalves / Unicamp 1

RESUMO: Esse trabalho se propõe a analisar do uso da mídia e a possível interferência na 
qualidade do sono de crianças e adolescentes que, consequentemente, afeta sua aprendizagem. 
Em razão da escassez de produções acadêmicas sobre tal temática,  este estudo pretende 
apresentar algumas pesquisas isoladas e relacioná-las. Pois evidências mostram que crianças e 
adolescentes, cada vez mais cedo, fazem uso da internet e de mídias sociais, o que aponta para 
a necessidade de uma maior investigação sobre a relação saúde-mental e bem-estar vinculada, 
principalmente, aos jogos de videogames. Os artigos analisados indicam que o maior  problema 
é a exposição à tela brilhante de luz azul, que impede a elevação dos níveis do hormônio 
melatonina, responsável por preparar a criança para uma boa noite de sono. Além disso, os jogos 
de videogame podem elevar os batimentos cardíacos, provocando efeito contrário ao sono e, 
consequentemente, fazendo com que essas alterações fisiológicas interfiram na aprendizagem. 
Os estudos se justificam uma vez que, o uso desta nova tecnologia, não está somente na área de 
entretenimento, pois, com o argumento de facilitar o processo ensino-aprendizagem, algumas 
escolas particulares e Secretarias de Educação incluiram óculos de realidade virtual na compra 
de material didático. Essa discussão, apesar de ainda discreta, tem crescido entre especialistas 
da área da educação. As pesquisas envolvem aspectos fisiológicos relacionados a organização 
do aprendizado, durante o sono e a relação entre sono e atenção apontando que, em termos 
neurofisiológicos, o resultado consolidado da interferência no sono das crianças e adolescentes, 
que estão vivenciando essas novas práticas, dentro ou fora da escola, só poderão ser confirmados 
nos próximos anos, quando se tornarem adultos, bem como, se houve alteração na forma como 
o cérebro recebeu e processou essa gama de informações em tempo diminuto. As pesquisas 
apontam também para necessidade de dar suporte às famílias e educadores para que saibam 
auxiliar as crianças no entendimento do que estão vendo nos jogos e a relação existente com o 
mundo ao seu redor. 

Palavras-chave: Jogos de videogame; Alteração do sono; Aprendizagem. 
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JOGOS ELETRÔNICOS E A CULTURA DO TRASH TALK

Gabriel Benzi Nucci / ESAMC CAMPINAS
José Gabriel Luna / ESAMC CAMPINAS

Julia Helena Pavan / ESAMC CAMPINAS

RESUMO: Trash Talk é um termo utilizado em jogos online, que representa a prática de ofender 
ou tirar sarro de um outro jogador para, de certa forma, afetar o psicológico do inimigo e 
adquirir algum tipo de vantagem durante a partida. Contudo, a cultura do Trash Talk cria diversos 
problemas em ambientes mal supervisionados, pois acarreta na abertura da propagação de 
discursos de ódio, tais quais racismo, xenofobia, lgbtfobia, misoginia, entre outros. A prática do 
Trash Talk tornou-se então, algo extremamente prejudicial para os jogadores que a enfrentam. 
É comum observar a constante utilização de injúrias provindas de discursos de ódio, dentro do 
universo online, tanto dentro quanto fora de jogos. Contudo, apenas os 5 jogos mais jogados 
acumulam um total de 550 milhões de jogadores únicos todos os meses, isso sem contar os outros 
milhões de espectadores que acompanham os jogadores mais famosos em suas transmissões ao 
vivo. Levando em conta um público tão grande, como o dos jogos virtuais, é necessário avaliar 
o impacto que a má supervisão do Trash Talk pode gerar para a sociedade. A cada comentário 
racista, misógino, lgbtfóbico, xenofóbico etc, que não é punido, as empresas responsáveis pelos 
jogos em questão estão, possivelmente, sendo coniventes com o discurso de ódio. Com um 
público numeroso, é possível afirmar que os jogos virtuais alcançaram a etapa de Reversão da 
Tétrade McLuhaniana. Essa tecnologia está alcançando seu ápice de público, porém sem uma 
supervisão adequada dos impactos que, quando levada ao limite, pode causar. A proposta do 
trabalho, então, é analisar os impactos que a massificação dos jogos e da cultura de Trash Talk, 
como propagação de discursos de ódio, pode causar em seus jogadores. Busca entender se/ e o 
quanto os discursos de ódio impactam a vida das pessoas e se as empresas responsáveis tornam-
se ou não coniventes com tais comportamentos.

Palavras-chave: Jogos Eletrônicos; Trash Talk; Discursos de Ódio; E-Sports; Tétrade McLuhaniana.
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A EXTENSÃO DO HOMEM COM O POKER ONLINE 

Osmair Ré Junior / ESAMC 

RESUMO: O Poker é, hoje, o jogo de carta mais jogado no mundo. A modalidade que é, 
tradicionalmente, jogada em mesas reais e jogadores presenciais, já conta com diversas 
plataformas online regulamentadas, que difundem a prática do jogo em todos os continentes. 
Desde 2010, o Poker é reconhecido como um esporte da mente, pela International Mind 
Games Association. Por esta razão, refletiremos sobre os tipos de impactos que o poker online, 
como uma extensão do homem (McLuhan) para com o jogo, poderão ser gerados, desde a sua 
introdução à sociedade. Partiremos do princípio do cenário de quem já pratica o poker, como um 
esporte da mente, profissionalmente ou como entretenimento. O poker online surgiu em 1998 e, 
hoje, já podemos visualizar a importância para o crescimento do jogo, pois, em resumo, o poker 
online abriu portas para novos jogadores terem a primeira experiência sem ter que ir em casas 
de pokers que eram “privativas” e limitadas. Isto é, a quantidade de praticantes aumentou, além 
de ser uma nova oportunidade para quem já buscava o jogo profissionalmente. Existe agora 
uma facilidade e liberdade para a prática de poker. Com isso, sem entrar a fundo no conceito 
de vicio, que é viável em qualquer segmento, através do meio amplificou-se a forma que as 
pessoas jogam poker, hoje em dia, utilizando da ferramenta para aumentar o volume de jogo, 
acelerando o conceito de “longo prazo”, além de adaptarem-se a jogar, ao mesmo tempo, mais 
de um jogo de poker. O poker é um jogo de estratégia, exige habilidades cognitivas e inteligência 
emocional, no qual quem toma as melhores decisões, consequentemente, vence no longo 
prazo. Torneios de poker presenciais poderiam durar horas/dias, ou seja, havia alta dedicação 
de tempo com desgasto mental e físico. Entretanto, com as telas de computadores, o jogador 
pode começar torneios, simultaneamente. Agora, sem entrar no mérito de o poker online ter 
unido povos de todos os continentes para com a sua prática, vemos a mudança que o cérebro 
humano pode sofrer, à partir de uma tecnologia que permite retirar somente o essencial para 
a especificidade buscada. No caso do poker, a tomada de decisão racional necessária para o 
esporte, que depende, variavelmente, da concentração, da paciência, do raciocínio matemático, 
do controle emocional e elevar isso a condições de tempo incomparáveis. Além de permitir, 
por trás das telas, novas reações humanas sobre os fatores psicológicos, emocionais e físicos 
proporcionado pelo esporte.  É fato que o poker online alterou uma parte da sociedade, que 
se interligou ao jogo e, a partir disso, é possível refletir sobre as mudanças causadas, no qual 
as modalidades tradicionais do jogo, passam a ser o modo menos lucrativo para quem vive do 
jogo; como essa nova forma interligou uma cultura de jogadores de poker mundial, que pensam 
e vivem, tecnicamente, das mesmas linguagens, no qual existe um mercado/cultura de massa, 
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que faz com que todos pertençam a uma mesma aldeia global (Mc Luhan); e das causas, se essa 
situação for levada ao limite, o qual o mundo joga poker online. 

Palavras chaves: Poker Online; Mcluhan; Extensão do homem; Esporte da mente; Sociedade. 
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RELAÇÕES DE PODER NAS CHAMADAS DE 
COMUNICAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA 
FORMAÇÃO SOCIAL 
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RESUMO: Com o passar dos anos, vivenciamos a grande evolução nos diversos meios 
de comunicação, de histórias passadas boca-a-boca, leis escritas para que pudessem ser 
firmadas de acordo com um padrão, até a prensa e imprensa, que hoje em dia, entram 
em defasagem, graças à revolução tecnológica e a ponte formada pela internet, de ponta 
à ponta do globo, que podem ser cruzadas em minutos. Segundo Marshall McLuhan, 
vivemos em uma “aldeia global”, formada pela sociedade mundial e uma simplificação 
eletrônica, que é possibilitada graças ao mundo mediado pela tecnologia. Todo esse perfil 
“Cyberpunk” foi criado devido às necessidades do homem de tornar a sua vida mais 
fácil, longa e produtiva. Essas necessidades levaram às chamadas “extensões”, onde o 
telefone, o jornal e a veiculação de notícias pela internet podem ser caracterizadas como 
uma destas, no que diz respeito às nossas maneiras de se comunicar. Para McLuhan, 
no futuro, cada pessoa estaria conectada por meio do avanço tecnológico e eletrônico. 
Hoje, essa é uma realidade que vivenciamos. O que essa conexão possibilita? A troca 
e veiculação de informações, que alimentariam nossas concepções e conhecimento de 
mundo, e nos moldaria socialmente. Observemos, agora, que, de acordo com o autor 
Teun A. van Dijk, em sua obra Discurso e Poder (2008), existe uma relação direta entre 
o discurso (veiculado na comunicação) e o poder, onde os mais poderosos detém uma 
parcela maior de local de fala, exercendo maior influência em determinadas questões, e 
isso se dá pelo fato de que, quanto mais privilegiado, maior é o seu domínio discursivo. 
Essas pessoas possuem um controle de veiculação de informação e de como elas 
serão tratadas, discutidas e apresentadas ao público. Uma vez que os detentores deste 
poder na comunicação possuem um perfil de uma classe dominante (determinada por 
características de gênero, raça, classe social e, até mesmo, orientação sexual), a maneira 
que a informação é veiculada pode ser controlada por estes, de acordo com seus interesses 
particulares ou apoiados por terceiros. Um ataque às mazelas sociais pode ser verificado, 
a partir da forma como é manipulada a mensagem – esta podendo ser uma manchete de 
notícia –, que será passada para uma parcela social que, por vezes, sequer possuem as 
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bases necessárias para não se deixar levar, a partir destas informações. Isso alimenta uma 
segregação social e contribui para a perpetuação de preconceitos existentes na sociedade, 
possibilitando, até mesmo, a legitimação de discursos que reproduzem tais problemáticas, 
gerando, assim, um interminável ciclo de determinismo social. 

Palavras-chave: Comunicação; Estruturas de Poder; Manipulação de Manchetes; Mazelas 
Sociais; Determinismo Social. 
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“OS HUMORES ARTIFICIAIS” E OS CONTRASTES 
CULTURAIS: UMA ESTÓRIA DE AMOR 

Luciana B. M. Valio / Unicamp1

RESUMO: “Os Humores Artificiais” e os Contrastes Culturais: uma Estória de Amor é uma 
análise do filme curta-metragem de Gabriel Abrantes produzido para a 32ª Bienal de São 
Paulo, em 2016. Trata-se do filme “Os humores artificiais” (2016) (https://www.youtube.com/
watch?v=14X3ZIDecCQ), no qual o artista reúne mundos diferentes: o da inteligência artificial 
do robô e o da vida natural na aldeia indígena no Alto do Xingu, no estado do Mato Grosso. A 
relação se torna tão intricada, que ocorre um romance entre os personagens: o robô e a índia 
Jô. Os deslocamentos acontecem de ambos os lados, na aldeia, nem o robô é aceito, inserido 
socialmente, nem a índia Jô se adapta ao modo de vida na cidade de São Paulo. A história parece 
perfeita e com final feliz, mas beira o absurdo, o improvável e, ao mesmo tempo, apresenta o 
avanço da inteligência artificial, o que deixa dúvidas a respeito de onde se pretende chegar com 
tal progresso. A obra é parte de uma proposta curatorial que se apresenta por meio do título 
“Incerteza Viva”. Segundo o curador Jochen Volz, devido ao entendimento de que vivemos em 
um mundo globalizado, as dimensões da incerteza ampliaram-se, principalmente, se colocadas 
diante das questões ambientais, políticas e econômicas. A 32ª edição da Bienal teve como 
proposta a “investigação para encontrar o pensamento cosmológico, a inteligência ambiental e 
coletiva e a ecologia sistêmica e natural” (VOLZ, 2016, p. 23). Entende-se, assim, que a questão 
indígena foi abordada com o intuito de apresentar outras formas de ver e entender o mundo. 
Pode-se considerar, inclusive, que este intuito foi mais enfatizado do que a própria questão 
política e social vivenciada pelas comunidades indígenas no Brasil. Na obra de Abrantes (2016), 
os contrastes culturais são colocados numa relação complexa, na qual um roteiro de um romance 
insólito levanta reflexões políticas, tanto a respeito do desenvolvimento tecnológico quanto das 
questões indígenas. Ressalta-se a crítica realizada pelo artista, dessa relação entre tecnologia e 
natureza, a partir do próprio meio, ou seja, utilizando-se os próprios meios tecnológicos para 
criticá-los. Para tanto, o filme provoca uma reorganização sobre as questões de localização/
identidade, que remetem à possibilidade de se repensar o lugar de origem, o lugar da fala e o 
lugar do discurso. Trata-se de uma necessidade de se reconstruir o ponto de vista e rever/refletir 
sobre o entorno/contexto em que estamos inseridos. Desta forma, o filme de Abrantes provoca 
reflexões a partir do deslocamento espaço-temporal das identidades, deixando em suspensão as 
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diversas – talvez divergentes – vozes presentes e outras possibilidades de visões de mundo que, 
de certa maneira, coexistem num mesmo contexto globalizado, pairando na incerteza. 

Palavras-chave: Gabriel Abrantes; Arte Contemporânea; 32ª Bienal de São Paulo; Tecnologia x 
natureza. 



183

O FUTURO CHEGOU E A REALIDADE MORREU: 
A TECNOLOGIA DA REALIDADE AUMENTADA 
APLICADA À SALA DE AULA 

Ademir Bodê / UNICAMP/ IG. 

RESUMO: A realidade aumentada (RA) é a integração de elementos virtuais com o mundo físico. 
Utilizando óculos apropriados ou smartphones, conseguimos ver dois ambientes intercalados 
(o real junto com virtual). O exemplo mundialmente famoso é o Pokémon GO. Esse jogo traz 
personagens digitais da Nintendo que está dentro do computador, para inserir aqui fora, no 
mudo físico (real). Milhões de jovens no mundo inteiro, na época, saíram com seus celulares 
às ruas para caçar esses “monstrinhos”, através de um tipo de geolocalização. Essa tecnologia 
vem se espalhando, rapidamente, em várias áreas, como medicina, engenharia, entre outros e, 
consequentemente, será utilizada na educação. A aceitação pelos jovens é muito grande, porém 
essa tecnologia está em seus passos iniciais. Existem aplicações em disciplina de aprendizagem 
abstrata, como física e matemática, que, geralmente, há alto índice de reprovação pela dificuldade 
do aluno enxergar, na prática, os conceitos teóricos. A realidade aumentada transforma marcações 
em imagens 3D, suspensas no ar, o aluno pode interagir, por exemplo, com o estudo de figuras 
geométricas, ver o volume de uma pirâmide e a formula que calculou essa medida (assistir 
uma cena de animação em 3D e gráficos projetados no ar), e, para visualizar, basta ter apenas 
o celular, os óculos ou o telão com datashow. A relação ensino/aprendizagem entre alunos e 
docentes, a interação, o engajamento e a motivação nas aulas, mudaram completamente se 
comparados à forma tradicional. Estamos, realmente, saltando da imagem digital 2D para a 
3D, nessa nova perspectiva, mas será uma revolução lenta na educação. As escolas ainda não 
dispõem de estrutura física para absorver essa nova realidade, portanto, nesse contexto, é 
inviável a formação de professores da geração mais antiga. Especialistas dizem que a tendência 
será mais professores que atenderão grupos de aluno cada vez menores (com seis alunos, no 
máximo), o que permitirá orientação personalizada, que estimlem as interações entre aluno, 
professor e material didático, amparados, devidamenre, de modelos pedagógicos adequados. A 
inteligência artificial, com robôs virtuais (tutores inteligentes), começa a acompanhar e auxiliar, 
de forma personalizada, os pontos fracos de cada aluno. Porém, são poucas escolas particulares 
que têm a estrutura e professores capacitados para utilizá-la, em sala de aula ou ensino EaD . 
Na área de paleontologia, já podemos escanear fósseis em 3D e imprimir com impressora 3D. 
Vide o Museu Nacional do Rio de Janeiro que foi incendiado e o crânio da Luzia foi recuperado, 
em virtude de um arquivo da imagem escaneada. Foram impressas várias réplicas em 3D. Mark 
Zuckerberg (criador Facebook) acredita que, dentro do prazo de 05 anos, todos os celulares serão 
substituídos por RA, no qual os aparelhos celulares se tornarão obsoletos, em pouco tempo. 



184

Há possibilidade nas mais diversas áreas. Basta ver o avanço na área de saúde. Por exemplo, a 
neurociência vislumbra uma nova realidade, na qual nossos cérebros vão sendo formatados para 
conviver com essa nova forma de interação em um futuro breve. Experimentos mentais estão, 
cada vez mais, sendo preparados para construir novas formas que permitam assimilar o grau de 
aprendizado. 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Aprendizado; Realidade Aumentada; Neurociência. 
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JOGOS ELETRÔNICOS EM DISPOSITIVOS 
MÓVEIS NA EDUCAÇÃO: A CONTRAPOSIÇÃO DE 
NARRATIVAS SOBRE UM NOVO REFERENCIAL DE 
PERCEPÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO

Rodrigo Martins GARCIA / UEL1

João Kleber Indena MARTINS / UNIVAP2

Flávia MOREIRA dos Santos / UBC3

Pedro Roberto Moreira PASSOS / UBC4

Jaime Hiroki SHIMOMOTO / UBC5

Danilo Andrade de SOUSA / UMC6

RESUMO: O determinismo tecnológico trouxe consequências previsíveis para sociedade, 
elencado com novas variáveis comunicacionais, como os celulares, que provocaram profundas 
modificações no ecossistema de mídias, saindo do seu status de mídia fria para um potencial 
dispositivo de comunicação direta, que ganha importância fundamental para qualquer narrativa, 
seja para corporações midiáticas ou, simplesmente, comunicação interpessoal. Nessa crescente 
busca por uma interatividade privativa, todo ecossistema de comunicação sofre uma grande 
interferência com a grande dispersão e popularização dos jogos eletrônicos, como ferramentas 
de entretenimento – agora inseridos dentro dessa nova realidade comunicacional móvel. Em 
recente pesquisa sobre o cenário gamer na América Latina, Headway (2018) expõe que esse 
mercado teve um faturamento de cerca de US$ 134 bilhões, superando as indústrias de cinema 
e música juntas, o que faz com que as atenções dessas organizações voltem-se, de maneira 
intensa, para esse segmento. Os jogos eletrônicos já eram conhecidos, anteriormente, mas nunca 
tiveram tanta abrangência sob a ótica de McLuhan (1964), como um apêndice agora completo, 
unindo o homem social, o corpo político e o organismo animal em um modelo multimidiático e 
multiplataforma de penetração. Inserido nesse ecossistema, está o ambiente educacional e suas 
expectativas envoltas por um fetichismo tecnológico – que, de forma global, estão imbuídas 

1  Especialista em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Orientador do programa 
de Tecnologia Educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
2  Graduado em Engenharia da Computação pela Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Orientador do programa 
de Tecnologia Educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
3  Graduada em Engenharia de Computação pela Universidade Brás Cubas (UBC). Orientadora do programa de 
Tecnologia Educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
4  Pós-Graduado em Gestão Estratégica da Comunicação pela Universidade Braz Cubas (UBC). Graduado em 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Universidade Braz Cubas (UBC). Professor da Universidade Braz 
Cubas. Orientador do programa de Tecnologia Educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
5  Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Brás Cubas (UBC). Orientador do programa de Tecnologia 
Educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
6  Graduado em Sistemas de Informação pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Orientador do programa de 
Tecnologia Educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes.
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na instrumentalização da tecnologia como meio, e, em sua maioria, reforça generalizações 
universais prejudiciais ao processo de aprendizagem já advindas de mídias off-line, agora com 
consequências exponenciais ao grau da conectividade. Considerando esse cenário diacrônico 
na tecnologia educacional, esta proposta de trabalho visa utilizar-se da possibilidade da 
construção de jogos eletrônicos que una a complexidade de conteúdo a uma interface amigável 
de mediação hipermidiática, sendo, ainda, uma ferramenta primária de entretenimento, que 
resulte em impacto educacional sobre temas presentes no Currículo Educacional e nas crianças 
do Ensino Fundamental 1. Com esta concepção, situamos uma equipe do Programa de Tecnologia 
Educacional do município de Mogi das Cruzes no desenvolvimento de Jogos Multiplataforma. 
O percurso metodológico se divide em três estágios: Pesquisa temática, game design e 
desenvolvimento. Emergindo do esforço na identificação de necessidades dos profissionais da 
educação, iniciamos o tópico de pesquisa, de maneira quantitativa, que considerou amostra do 
universo os professores da citada rede. Como resultado primário, evidenciou-se do currículo 
o tema: Cultura Indígena, identificado como maior lacuna curricular para o educador. Para 
roteirização do tema, intimamente, alinhado à ótica de ecossistema de comunicação, do qual 
sua narrativa remonta a própria noção de identidade do indivíduo, pautamos seu conteúdo 
juntamente com representantes das principais etnias brasileiras entrevistados para garantir, 
assim, legitimidade à diegese do jogo, contrapondo, com o próprio desenvolvimento, a visão 
ferramentista da tecnologia educacional. Sendo assim, aliando a fundamentação de pesquisa, 
análise bibliográfica e desenvolvimento de Games, a proposta pretende culminar, na utilização 
do subgênero RTA – real time strategy, onde, de forma construcionista, a criança criará seu 
próprio ambiente com elementos culturais relativos aos traços das nações indígenas brasileiras, 
em uma perspectiva que conteúdo e mensagem estejam, intrinsecamente, alinhados.

Palavras-chave: Jogos; Games; Indígena; Índio; Tecnologia Educacional. 
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INSTAGRAM E A NOVA (DES)CONSTRUÇÃO DO 
BALLET CLÁSSICO 

Elisa KALAU / ESAMC1

Vitória OZAMIS / ESAMC2

Graziele LONGUI / ESAMC3

RESUMO: Tendo em vista o impacto tecnológico nas vidas da sociedade moderna, a pesquisa 
em questão tem como objetivo analisar as alterações que o Instagram tem provocado na nova 
geração de bailarinos clássicas. Os estudantes têm se prendido em uma camada superficial 
exposta na mídia social, desvalorizando o real objetivo e processo necessário do Ballet Clássico. 
Tais visões deturpadas da modalidade têm favorecido a desistência de jovens bailarinos de 
suas carreiras profissionais. Acredita-se que tal fenômeno advenha do fato de que as mídias 
não registram os processos e sacrifícios, mas, apenas, os resultados, fazendo com que estes 
estudantes percam a noção do tempo e tenham em vista resultados instantâneos. O Youth 
Protection Advocates in Dance (YPAD), ao notar tal acontecimento, decidiu oferecer o Mindfull 
Social Media Fast, basicamente, um detox digital de três dias. A instituição afirma que os bailarinos 
que participam desta experiência apresentam grandes resultados na recuperação da confiança, 
autocompaixação e autovalorização. O Instagram oferece um intenso fluxo de informações, 
promovendo o fácil acesso a todos profissionais e estudantes do meio. Grandes artistas também 
utilizam a mídia com o intuito de desmistificar a vida de um bailarino, representando o cotidiano 
comum e os bastidores. A rede social também oferece espaço para autopromoção, permitindo 
que os profissionais divulguem seus trabalhos, tornando-os reconhecidos. Entretanto, os perfis 
com alto engajamento resumem-se em valorizar corpos com padrões irreais, hiperelasticidade 
e talentos físicos incomuns, tornando-os mais cobiçados do que a técnica, a colocação e a 
força. Os seguidores são mais valiosos que reconhecimento técnico. A plataforma também tem 
contribuindo para tornar as experiências extremamente eletrônicas, resumidas a pixels e poucos 
minutos de exibição. A nova geração, como consequência, não se prende às vivências pessoais 
de assistir ou executar espetáculos de três atos em um grande palco. Por meio da tétrade de 
Mcluhan, é possível notar as principais influências e alterações da rede social, neste meio. Com 
as ferramentas de análise “recuperar”, “aperfeiçoar”, “obsolecer” e “reveter”, torna-se viável 
segmentar os efeitos da tecnologia, registrando seu intenso impacto no campo da dança, por 
grande parte negativo, e também contribui na reflexão acerca de soluções. O que é preciso 
alterar no uso tecnológico para salvar a verdadeira tradição do Ballet Clássico? 
Palavras-chave: Ballet Clássico; Marshall McLuhan; Instagram; Tétrade de Mcluhan; Intoxicação 
Digital. 

1  Bailarina Clássica e Estudante de Comunicação Social. 
2  Estudante de Design de Moda. 
3  Jornalista. 
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O JOGO PHONE STORY COMO INSTRUMENTO 
CRÍTICO DO CICLO DE VIDA TECNOLÓGICO

Felipe Orsini Martinelli / UniMetrocamp1

RESUMO:  O conceito de jogo crítico, ou jogo persuasivo, remete a uma categoria de títulos que 
trazem uma compreensão experimental ao jogador acerca de uma problemática do mundo real 
através do ato de jogar. Um exemplo desta categoria é o jogo digital “Phone Story”, publicado 
por Molleindustria em 2011, o qual pode ser apontado como produto de crítica ao uso da 
tecnologia, a partir de questões relacionadas à sua criação e ao seu uso. Assim, este trabalho 
visa analisar o título em questão, por meio de metodologia empírica e da pesquisa de trabalhos 
já existentes a respeito dele, discutindo o impacto social do consumo de tecnologia na sociedade 
e como os jogos digitais podem abordar esta questão enquanto mídia. “Phone Story” é um jogo 
que apresenta questionamentos não apenas relacionados ao uso de tecnologia, mas também à 
sua produção e descarte, considerando seu impacto cultural e ambiental. O jogo em si é definido 
como um jogo educacional que trata do lado obscuro dos smartphones. Desenrola-se através de 
4 fases, cada uma abordando uma questão: extração de minérios por meio de trabalho infantil; 
suicídio de funcionários em uma fábrica montadora de aparelhos; obsolescência programada 
com o estímulo ao consumo; e, no último momento, o destino do lixo eletrônico produzido 
em seu descarte. Em cada uma dessas fases, todo o ciclo de vida dos celulares é narrado ao 
jogador por meio de uma personagem representada por um rosto na tela, usada como uma 
personificação do próprio aparelho celular falando com o usuário. A personagem aborda os 
problemas relacionados à produção tecnológica e aponta o jogador como cúmplice deles. Sendo 
assim, este jogo é um produto que subverte a própria mídia de jogo, pois fala de problemas 
sociais graves, porém de maneira lúdica, através de uma estética e uma mecânica de interação 
próprias a este meio de entretenimento. Por exemplo, na primeira fase há diversas crianças 
trabalhando na extração de minérios e dois guardas que as vigiam. É papel do jogador mover 
os guardas pela tela para que chamem a atenção das crianças que se cansam e param de 
trabalhar. Tal ação é realizada arrastando os dedos pela tela do aparelho para mover os guardas. 
Toda a interação é realizada com uma trilha sonora ao fundo em um cenário de cores vivas. 
Caso o jogador não alcance o objetivo, a fase é reiniciada. Há também uma sátira à própria 
tecnologia em que se insere: o jogo critica o consumo de smartphones ao mesmo tempo que foi 
projetado para ser jogado através dos mesmos. Na época de seu lançamento em 2011, o título 
contribuiu para trazer ao grande público tais problemas por meio de sua repercussão polêmica 
e da arrecadação financeira para instituições que os combatem. Entretanto, conclui-se que os 
problemas apontados pelo jogo ainda são pertinentes ao debate, para que novas possibilidades 

1   Mestre em Artes Visuais pela Unicamp, docente do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden e 
desenvolvedor de jogos digitais. Contato: felipe.martinelli@unimetrocamp.edu.br 
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de produção, consumo e descarte sejam pensadas, não apenas no uso de celulares, mas da 
tecnologia como um todo.

Palavras-chave: Jogos Digitais; Jogos Críticos; Consumo de Tecnologia.
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IMPÉRIO DA MODIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO 
PARA ALUGAR: COMO AS MÍDIAS SOCIAIS PODEM 
ESTAR MINANDO A DEMOCRACIA

Denise Lourenço / ESAMC1

RESUMO:  O telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema, a televisão, os vídeo games, até mesmo os 
livros causaram certo pânico, logo que surgiram e se revelaram menos prejudiciais do que as 
pessoas temiam. Por que agora isso seria diferente com a inserção dos celulares na sociedade 
contemporânea? Uma das respostas possíveis a esse questionamento dialoga com o fato de que, 
o aparelho telefônico na década de 1980, além de não ser portátil nem de larga escala, após 
instalado, não contava com uma equipe de mil engenheiros que não podíamos ver, trabalhando 
para propósitos que desconhecíamos, como ocorre hoje com os telefones conectado a internet. 
Cerca de 10 anos após os smartphones entrarem em nossa vida, começamos a desconfiar que 
os impactos deles podem não ser inteiramente bons. Ao mesmo tempo que estamos ocupados, 
sentimos-nos ineficientes. Rastreados e avaliados, constantemente, recebemos, o tempo todo, 
um feedback artificial. Quem sai ganhando quando temos smartphones à mão? Quais são os 
efeitos que as horas passadas no celular podem causar em nosso cérebro? O brasileiro médio, 
após os 18 ou 20 anos, tenderá a passar o resto da vida sob a tutela das telas dos meios de 
comunicação de massa e das mídias sociais (meios de comunicação personalizados). Uma vez 
concluída da educação formal, são os meios de comunicação de massa e as mídias sociais que nos 
ensinam sobre tudo. Por isso não há exagero em afirmar que os meios de comunicação de massa 
ao lado das mídias digitais são criadores de realidades políticas e sociais. A pergunta que se faz 
agora é quanto o hábito de consumir informação rápida é mais perigoso do que consideramos? 
Como anda, de fato, a potência que as mídias sociais possuem para influenciar nosso senso de 
realidade e moldar a nossa personalidade? O objetivo desse trabalho é questionar a dinâmica, 
quase invisível, das mídias sociais e investigar, à luz do pensamento de Marshall McLuhan e de 
seus contemporâneos, pesquisadores de Media Ecology, qual é a mensagem, ou seja, a alteração 
que as mídias sociais estão imprimindo na nossa sociedade e na nossa democracia?

Palavras-chave: Media Ecology; Redes Digitais; Extensões Do Homem; Teoria Da Comunicação 
Digital.
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DECLARAÇÕES PIVADAS & AMANTES 
PASSAGEIROS: OBSERVAÇÃO E DERIVA EM BUSCA 
DO TERRORISMO POÉTICO 

Tadeu Rodrigues Iuama / UNIP1

Vanessa Heidemann / UNSO2

RESUMO:  Nossa motivação para o presente estudo se dá por uma inquietação no que diz 
respeito aos processos comunicacionais, sobretudo àquelas práticas socioculturais referentes às 
declarações de amor realizadas em espaços públicos urbanos, contexto a partir do qual nossa 
investigação visa experenciar possíveis manifestações de terrorismo poético. Nosso recorte 
para tal empreitada é a busca por pichações cujo conteúdo evoca declarações de amor. Como 
corpus, optamos por banheiros públicos (femininos e masculinos) de terminais de ônibus na 
cidade de Sorocaba (dois terminais municipais e um terminal interurbano). Como método, 
recorremos a um diálogo entre a noção de Atrator Estranho da observação, conforme proposta 
do comunicólogo brasileiro Paulo Celso da Silva, e o conceito Situacionista do jogo de deriva. 
A sustentação teórica que emoldura nossa pesquisa é a proposta por um terrorismo poético, 
conforme o teórico libertário Hakim Bey, pseudônimo do historiador estadunidense Peter 
Lamborn Wilson; o conceito de amor a partir da perspectiva do sociólogo, filósofo e teórico da 
complexidade francês Edgar Morin; e o erotismo (experiência sensível), conforme discutido pela 
comunicóloga brasileira Míriam Cristina Carlos Silva. Como possíveis achados de tal percurso, 
apontamos para a resistência visceral do corpo, corpo este que encontra oportunidades, até nos 
mais improváveis (não-) lugares, para denunciar a existência do amor. Justificamos a relevância 
e pertinência dessa pesquisa ante o discurso da crise do humanismo, assim como a reflexão 
sobre os processos comunicacionais que transitam na débil fronteira entre a arte e o crime 
(vandalismo). Nesse sentido, a pesquisa versa sobre as manifestações do afeto que podem ser 
encontradas mesmo em (não-) lugares, apontado para uma possível resistência perante a crise 
humanista, que assola a conjuntura social que vivenciamos em escala mundial e nacional.
 
Palavras-chave: Comunicação; Práticas Socioculturais; Amor; Cidade; Terrorismo Poético. 
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O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL VISTO 
COMO ESPAÇO MIDIÁTICO DE TRANSPARÊNCIA, 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO CIDADÃ

Paulo Antônio de Sousa Marquêz / UNISO1

Paulo Celso da Silva / UNISO2

RESUMO: Este trabalho investiga a existência de práticas dialógicas e interativas nas Câmaras 
Municipais – sob o olhar da comunicação pública e da comunicação de interesse público – capazes 
de levar os cidadãos a perceberem estas instituições como espaços midiáticos de transparência, 
participação social e educação cidadã. A discussão se dá por meio da identificação de canais 
que promovam a informação, a comunicação e a educação cidadã, ampliando a participação e 
o envolvimento dos cidadãos no processo decisório, com o obejtivo de analisar como a tríade 
“transparência, participação social e educação cidadã” contribui para estas instituições serem 
percebidas como espaços promotores de interação, diálogo e compreensão entre atores sociais. 
Tem-se por metodologia uma pesquisa documental e bibliográfica para apontar prováveis práticas 
comunicacionais no poder legislativo municipal. Tal abordagem implica avaliar os respectivos 
portais institucionais, permitindo um diagnóstico da qualidade da transparência legislativa, sob 
o aspecto das dimensões “transparência legislativa e administrativa, participação e controle 
social e aderência à Lei de Acesso à Informação”, que culmina em estudo descritivo, o que requer 
a investigação dos produtos e veículos de comunicação das Câmaras Municipais. Para, assim, 
contemplar uma maior discussão sobre a comunicação pública e os termos correlatos; verificar 
como os meios de comunicação promovem informação de interesse público e estabelecem 
diálogo com o cidadão; apontar atividades e estratégias que viabilizem a participação popular; e 
identificar atividades e estratégias desenvolvidas pelas Escolas do Legislativo que geram impacto 
na vida dos cidadãos, quanto ao acesso à educação para a cidadania. Como base teórica, os 
conceitos de comunicação pública e de interesse público de Pierre Zémor, Jorge Duarte, 
Elisabeth Brandão, Heloísa Matos; comunicação institucional de Margarida Kunsch; informação, 
de Gonçal Mayos e Chun Wei Choo; participação social, de Cris Ferri e Ladislaw Dowbor; e 
educação cidadã, de Humberto Dantas e Rildo Cosson. Essa fase inicial da pesquisa aponta que as 
Câmaras Municipais: 1) divulgam informações e promovem debates de interesse da sociedade, 
mas adotam poucos mecanismos de participação popular; 2) seus espaços de comunicação 
refletem, em grande parte, somente a posição dos parlamentares; 3) colocam-se como fonte de 
informação de interesse público para a cidade, o que implica vários desdobramentos práticos, 
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como a existência de ouvidorias legislativas que estreitam a relação entre a sociedade e o Poder 
Legislativo, mas que, na prática, não garantem a participação popular no processo de elaboração 
e discussão das leis da cidade; e 4) desenvolvem ações de educação cidadã e qualificação 
de servidores, permitindo, assim, maior acesso ao conhecimento legislativo. Considera-se, 
portanto, que, nesses espaços midiáticos, há um processo que favorece o compartilhamento 
de informações relevantes ao cidadão, facilitando o exercício da cidadania. Porém, informação 
apenas não basta, é preciso transparência em seus atos para garantir o diálogo com o cidadão e 
incentivar sua participação ativa na vida pública. Finalmente, lançar bases para a promoção de 
boas práticas e aperfeiçoar o exercício das funções de informar, comunicar e educar das Câmaras 
Municipais pode viabilizar um processo de deliberação e tornar a gestão da coisa pública mais 
transparente e democrática.

Palavras-chave: Comunicação Pública; Transparência; Participação Social; Educação Cidadã.
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PROJETO GEO-ESCOLA: MÓDULO POÇOS DE 
CALDAS (MG)

Vinícius Arcanjo Monteiro / UNICAMP1

Ronaldo Barbosa / UNICAMP2

RESUMO: A pesquisa sobre o projeto Geo-Escola: módulo Poços de Caldas parte do artigo 
clássico: Bases teóricas do Projeto Geo-Escola (2016), que descreve as bases fundamentais 
para a execução do projeto na região. Neste estudo, a revisão bibliográfica contém referenciais 
teóricos que discorrem sobre o papel dos computadores no ensino de geociências, o uso dos 
conceitos e das teorias aliados a prática, entre outros assuntos. Associado a este artigo, foram 
consultadas algumas teses que exploram a temática do Projeto Geo-Escola, mas, como é um 
assunto que não tem muitas obras de referência, evidencia-se a relevância de nosso estudo com 
este tema. Primeiramente, foi realizado uma retrospectiva do Projeto-Escola, na qual se salienta 
os principais métodos, técnicas e conceitos empregados em cada momento, para correlacionar os 
avanços técnicos com os tipos de métodos empregados ao Projeto; relaciona o contexto político 
e histórico com as técnicas e os métodos empregados pelos cientistas em cada momento; e 
delimita, neslas, qual a importância do uso das tecnologias educacionais (TE’s) na construção 
de seus resultados. Posteriormente, foram realizadas entrevistas com professores que atuaram 
no Projeto Geo-Escola, que abarcaram questões pertinentes ao tema. Com este material, 
pretendeu-se construir conexões entre a teoria e a prática acadêmica, além de debater o papel 
da ciência no ensino básico. Por fim, foi realizado uma análise conclusiva sobre a importância 
das bases teóricas para a execução do Projeto Geo-Escola em Poços de Caldas, sob enfoque do 
Patrimônio Geológico, ou seja, a sistematização de ideias ligadas ao geoturismo, geoconservação 
e patrimônio geológico no município e a aplicabilidade no ensino de geociências.

Palavras-chave: Projeto Geo-Escola; Ensino de Geociências; Computadores; Poços de Caldas 
(MG).
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CINEMA E NOVAS MÍDIAS NA CIDADE: O CASO DA 
CINEMATECA E ALÉM 

Arthur Simon Zanella / Mackenzie1

RESUMO:  As aproximações entre cinema, arquitetura e cidade já foram inúmeras, tanto no campo 
acadêmico, como profissional. Diversos estudos já foram realizados, a fim de esclarecer como 
esses campos podem convergir enquanto que a lista de arquitetos, que concretizam suas obras 
tendo alguma ressonância do meio cinematográfico, só tende a crescer. Profissionais renomados 
como Rem Koolhaas, Jean Nouvel e Juhani Pallasmaa transitam entre o cinema e os projetos 
arquitetônicos com muita facilidade. Porém, algumas obras arquitetônicas foram construídas 
ou adaptadas, especificamente, para abrigar funções relacionadas ao conteúdo audiovisual 
– que, no presente trabalho, serão divididas entre a exibição, produção e armazenamento. 
Tomando como objeto de estudo a sede da Cinemateca Brasileira, no bairro da Vila Clementino, 
em São Paulo, pretende-se, aqui, traçar algumas convergências entre a produção de narrativas 
audiovisuais – em especial, o cinema – e o espaço arquitetônico destinado a esta função para, 
então, encontrar ecos dessa construção na própria constituição urbana circundante. Partindo 
da análise de alguns aspectos que aproximam os ofícios do arquiteto e do cineasta, além dos 
próprios campos artísticos em si, será possível ter uma base teórica para fundamentar a escolha 
dessa interface arquitetura-cinema como questão relevante para os profissionais de ambas as 
áreas. Compreendendo que, em âmbito conceitual, estes são campos artísticos consonantes, 
as relações mais concretas entre os espaços destinados ao cinema e o desenrolar da formação 
urbana poderão ser iluminados por meio de exemplos arquitetônicos destinados às funções 
cinematográficas já citadas. O caso da Cinemateca Brasileira é bastante oportuno, pelo fato 
de ser um agente de convergência entre muitas destas questões próximas entre arquitetura 
e cinema, que combinadas repercutiram, não apenas no bairro onde se localiza, mas em toda 
a cidade. Lá a preservação do patrimônio arquitetônico e cinematográfico tornou-se premissa 
capaz de repercutir por São Paulo e pelo mundo, como será visto, a partir de exemplos muito 
similares e posteriores ao projeto de intervenção, no antigo matadouro. Contudo, o cinema é 
apenas o ponto de partida para um estudo acerca das relações entre os espaços arquitetônicos 
e urbanos com as narrativas audiovisuais, visto a quantidade de novos meios que surgiram como 
desdobramentos do cinema. E o meio pelo qual a narrativa audiovisual é transmitida não altera 
apenas a linguagem da obra, mas, também, a relação que vai proporcionar ao sujeito espectador 
e ao sujeito produtor o espaço fílmico e o espaço tátil. Por isso, este trabalho se estenderá até 
a nova sede da Cinemateca Brasileira (ainda não finalizada), na Vila Leopoldina, a fim de propor 
um novo cenário urbano para essas discussões – com o apoio de outros exemplos – sobre o 

1  Mestrando em Arquitetura e Urbanismo no PPG-AU da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em 
Arquitetura e Urbanismo pela mesma universidade (2016). Tem interesse nas áreas de Arquitetura, Urbanismo e 
Narrativas Audiovisuais. E-mail: arthsz@hotmail.com  
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futuro da relação entre arquitetura, cinema e preservação. 

Palavras-chave: Arquitetura; Patrimônio; Narrativas Audiovisuais; Imagem; Práticas 
Socioculturais.
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO TELEJORNAL 
‘MANCHETES NOTICIDADE’ ATRAVÉS DO 
APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP 

Roberta Gregório / UNISO

RESUMO: Essa pesquisa em andamento tem como tema principal a participação do 
público, no dia-a-dia, em um dos principais telejornais da TV Sorocaba SBT, o ‘Manchetes 
Noticidade’, a partir do avanço tecnológico e do crescimento, nos últimos anos, da 
participação popular, principalmente, por mensagens de textos enviadas para o telejornal, 
através do aplicativo de mensagem WhatsApp. A pesquisa procura compreender quais 
as principais demandas do telespectador enviadas à emissora, por meio do aplicativo. 
Questiona como se dá o processo de recebimento dessas mensagens pela produção da 
emissora? Qual o critério de seleção da produção do telejornal ‘Manchetes Noticidade’ 
para apurar e veicular aquilo que é enviado pelos telespectadores? Para tanto, analisará 
uma semana do referido programa – em datas a serem definidas em breve. Como base, 
utilizará o conceito de jornalismo de Cremilda Medina (1990), que se refere ao jornalista 
contemporâneo como profissional atuante e presente na prática diária de fazer um 
jornalismo comprometido com a mediação social. Abordará, inclusive, a importância para 
a sociedade do jornalismo regional, aquele que traz para o público as informações diárias 
sobre o local onde as pessoas convivem e onde estão seus hábitos diários. As análises 
estarão apoiadas em Jenkins (2012), que compreende o papel exercido pela internet, na 
rotina de vida atual, na relação que ela exerce sobre os seres humanos, no cotidiano, e 
como isso pode ter modificado a relação do telespectador com a mídia. O autor aborda 
ainda termos relativos à cultura da convergência (que discorre sobre a convergência 
cada vez maior entre os meios de comunicação), cultura participativa, que retrata o 
rompimento com o modelo clássico da teoria básica da comunicação, na qual o receptor 
era caracterizado como passivo e a comunicação seria unidirecional. Explanará, ainda, 
sobre o uso da internet, principalmente, nas últimas décadas, nas redações jornalísticas 
e como o seu uso no cotidiano tem modificado o modo de fazer o telejornalismo diário. 
Para além da presença da internet na vida social e cotidiana da sociedade, este estudo 
discutirá, com o apoio de Recuero (2009), a relação da comunidade com as redes sociais, 
que fazem com que o público “espectador” tenha a sensação de se tornar mais atuante, 
através de recursos tecnológicos que facilitam e estimulam a chamada “participação 
popular”. Tal comunicação, antes do acesso facilitado à internet e do advento das redes 
sociais, era possível pelo intermédio das ligações, cartas e outros tipos de contato. 
 Porém, nos dias de hoje, a internet é mais um meio – talvez o mais rápido – para 
facilitar esse acesso. Tentar compreender como se dá a relação desse telespectador, a 
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importância da inserção dessas novas tecnologias e aquilo que é veiculado pelo programa 
“Manchetes Noticidade”, por meio do referido aplicativo de mensagem, justificam a 
importância dessa pesquisa que, ainda em processo de elaboração, pretende encontrar 
outros autores que auxiliarão em seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: Telejornalismo Regional; Internet; Redes Sociais; Participação Popular. 
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INDUSTRIALIZAÇÃO CRIA CIDADES: VOTORANTIM 
NO SÉCULO XX 

Júlio Dias Prestes / UNISO 1

RESUMO:  Até o final da década de 50, Votorantim não passava de um distrito de Sorocaba. 
Embora arrecadando impostos desse seu distrito, Sorocaba não dispensava nenhum 
reconhecimento, como implantar melhorias em Votorantim, na forma de saneamento 
básico. O vilarejo carecia de rede de água, esgotos e pavimentação asfáltica. Nessa 
época, a S.A. Indústrias Votorantim, mantinha suas principais fábricas funcionando no 
distrito: a pioneira, Fábrica de Tecidos, a Fábrica de Papel Votocel e a Fábrica de Cimento 
Votoran. Juntas, empregavam mais de dez mil operários, muitos deles, residentes 
em Sorocaba. Graças ao descaso da “cidade-mãe”, o então diretor-presidente da S.A. 
Indústrias Votorantim, Dr. José Ermirio de Moraes, resolveu incumbir o gerente da 
Fábrica de Tecidos Votorantim, Sr. Mathias Gianolla, de reunir um grupo de cidadãos 
locais para iniciar uma campanha, objetivando a emancipação do distrito de Votorantim, 
da cidade de Sorocaba. Não demorou muito e, aproximadamente, duas mil e oitocentas 
pessoas, chamadas de “Vanguardeiros”, estavam defendendo a separação do antigo 
distrito de Votorantim, da cidade de Sorocaba. Finalmente, no dia 01 de Dezembro de 
1963, o desejo do Dr. José Ermirio de Moraes foi concretizado, no plebiscito realizado 
neste dia, fazendo de Votorantim mais um município paulista. A instalação desse novo 
município ocorreu no dia 27 de Março de 1965, quando foi empossado seu primeiro 
prefeito, Prof. Pedro Augusto Rangel e os primeiros vereadores, sendo o primeiro 
presidente da Câmara Municipal Domingos Metidieri Filho. A S.A. Indústrias Votorantim, 
continuou prestando colaboração com a cidade, o primeiro caminhão que iniciou a frota 
de veículos da Prefeitura Municipal de Votorantim, um Ford F-600, foi doado por esse 
grupo industrial, o mesmo acontecendo com o velho casarão e extensa área de terra na 
parte central e mais valorizada de Votorantim, onde foi instalado o Paço Municipal. A 
Fábrica de Tecidos Votorantim, manteve, durante muitos anos, o funcionamento de uma 
Escola Senai, preparando mão-de-obra especializada para o seu quadro de funcionário, 
como também da Fábrica de Papel Votocel e Cimento Votoran. Esse grupo industrial, 
continua emprestando colaboração à cidade de Votorantim, pois, sendo proprietário 
da grande maioria do território votorantinense, sempre que a cidade precisa expandir 
sua área urbana, com a implantação de novos núcleos habitacionais, faz desapropriação 
simbólica do terreno para esse fim. Muito embora, por motivos de logística e sua 

1  Professor universitário.
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diversificação operacional, o grupo Votorantim, deixou sua produção de tecidos e de 
papel na cidade e transferiu boa parte da produção cimenteira para a vizinha cidade de 
Salto de Pirapora. 

Palavras-chave: Votorantim; S.A. Indústrias Votorantim; Emancipação; Distrito; Práticas sociais. 
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“PRECISAMOS DE TOMADAS” (2018): LIVE CINEMA 
E RESISTÊNCIA

Juliana Garzillo / USP1

Lucas Lespier / UAM2

RESUMO: O presente texto tem como objeto de análise o evento intitulado “Precisamos de 
Tomadas” (2018), organizado pelo Coletivo Lab Novas Mídias. A atividade ocorreu durante a 
II Bienal da Ocupação Ouvidor 63, localizada no centro da cidade de São Paulo e considerada 
a maior ocupação de artistas da América Latina. Sendo resultado de meses de atividades do 
coletivo dentro da ocupação, o evento consistiu num dia de apresentações e experimentos 
audiovisuais no subsolo do prédio. “Precisamos de Tomadas” contou com a participação de 
moradores do Ouvidor 63, com as performances híbridas de circo e live cinema “Electro Rebote” 
do trio Sol Emanuel, Andrés Neira e Fabian e “Freak Show” do Xanga. Juliana Garzillo e Lucas 
Lespier, dupla de pesquisadores do coletivo e curadores do evento apresentaram “Querela das 
Varreduras”, trabalho de manipulação de imagens ao vivo com conteúdos em vídeo de dinâmica 
da internet (de curta duração, verticais, com filtros de aplicativos) em televisões analógicas. 
Também participaram convidados com trabalhos dos universos de live cinema e performance, 
a saber: Daniele Queiroz e Rodrigo Gontijo (“80 batimentos por minuto”), Dudu Tsuda e 
Marcus Bastos (“Incertezas”), André Nascimento e Tatiana Travisani (“Clássicos de Calçada”) e 
Ж (“Revém Natura”). Assim, objetiva-se com o estudo de “Precisamos de Tomadas” a reflexão 
sobre a ocupação Ouvidor 63 como lugar de resistência na cidade, bem como os trabalhos de 
live cinema ocorridos no subsolo do prédio. Além disso, pretendemos investigar o próprio prédio 
como produtor de uma rede de artistas ativistas e de eventos (como “Precisamos de Tomadas”), 
os quais surgem como uma expansão não digital dessa rede para o público, conectado aos 
eventos de audiovisual da cidade. As apresentações ao vivo evocam a presença dos participantes 
e do público, operando sob o signo do efêmero e do imprevisto. São irreprodutíveis. Os corpos 
devem estar presentes para que os trabalhos existam, funcionando como local de partilha 
de experiência. Nesse sentido, diversos fatores são considerados para leitura. O prédio em 
que a ocupação habita foi a sede da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, que ficou 
abandonado e vazio até o dia em que artistas resolveram fazer morada nele, trabalhando cada 
andar como ateliês e propondo atividades abertas ao público em geral  e à comunidade local. Tais 
artistas participantes trabalharam com linguagens que visam à construção de objetos artísticos 
acabados, como pinturas, esculturas e xilogravuras. Pela primeira vez em 5 anos de existência, a 
Ouvidor 63 recebeu atividades audiovisuais. O que significa, então, esse evento de live cinema, 

1   Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutoranda em 
Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo. E-mail: julianagarzillo@gmail.com 
2   Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de 
cinema e audiovisual na Universidade Anhembi Morumbi. E-mail: lucaslespier@gmail.com 
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realizado na garagem de um prédio povoado por pinturas? Que relações podemos criar a partir 
do convite que as imagens ao vivo e em movimento fizeram aos ali presentes?

Palavras-chave: Live Cinema; Ocupações; Práticas Socioculturais; Sedes.  
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TERRITÓRIO DA ARTE E MÍDIA: O EXEMPLO DO 
GRUPO SAVURU, CAMPINAS - SP 

Vera Lúcia dos Santos Placido / PUC-Campinas1

Luis Henrique de Castro dos Santos / PUC-Campinas2

Natasha Pires / PUC-Campinas3

Jorge Rodrigo Gabassa /PUC-Campinas4

RESUMO: O Grupo Savuru atua em Campinas desde 1975. Percebendo com o grupo Pé de Feijão 
e, alguns anos mais tarde, com grupo Free, que fazer Arte no território engloba princípios e 
valores, o nome Savuru foi adotado por significar “história do passado”, numa referência e 
lembrança à época em que os índios eram perseguidos pelo regime militar. Entende-se que, 
para se contar a história do passado, é necessário, antes de tudo, conhecê-la para, em seguida, 
ressignificar sua permanência no presente, de modo a ser entendida como uma resistência 
permanente daqueles que acreditam na força cultural popular de formar, de educar e de 
transformar realidades sociais. É a partir dessa perspectiva que o Grupo Savuru atua no DIC 
I – região periférica de Campinas – desenvolvendo vários projetos, tais como saraus, danças, 
aulas de teatro popular, capoeira, dentre outras atividades. Visando à atuação de resistência no 
território, o grupo se movimenta em diferentes áreas por meio de parcerias com outros grupos 
artísticos e culturais. Desta maneira, frequentemente está presente nas ações da Casa do Casarão 
do Barão, no Padre Anchieta, em Sousas, da Festa de Folia de Reis, na Lavagem da Escadaria da 
Catedral Metropolitana de Campinas, assim como de muitas outras. Os movimentos do grupo 
foram cartografados pelo Projeto de Extensão intitulado: “Cartografias Sociais da Comunidade 
Afrodescendente em Campinas, SP”, sendo entendidos como Territórios da Arte, ou em outras 
palavras, como espaços geográficos delimitados onde a cultura e a arte popular os demarcam por 
meio de características e especificidades próprias dos lugares. Tem-se, então, um enlace perfeito 
para se desenvolver a identidade territorial e, a partir de gestões democráticas, aproximar os 
moradores da área, mobilizando-os na preservação e divulgação de sua cultura. Para esta tarefa, 
é necessária não apenas a delimitação do Território da Arte e suas especificidades, mas também 
a definição da melhor mídia para divulgação e socialização das ações desenvolvidas pelo Savuru. 
Após percepção da importância de um plano de atuação da mídia para viabilizar o território como 

1   Docente extensionista da Faculdade de Geografia na PUC-Campinas. Desenvolve o projeto de extensão 
intitulado: “Cartografias Sociais da Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”. E-mail: veraplacido@puc-
campinas.edu.br
2   Discente da Faculdade de Geografia e bolsista de extensão no projeto intitulado: “Cartografias Sociais da 
Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”.
3   Discente da Faculdade de Relações Públicas e aluna voluntária no projeto de extensão intitulado: 
“Cartografias Sociais da Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”.
4   Discente da Faculdade de Geografia e aluno voluntário no projeto de extensão intitulado: “Cartografias 
Sociais da Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”.
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um espaço de arte, as ações do projeto de extensão estão voltadas para esse fim, pretendendo 
apresentar, no evento, a construção de um plano coletivo para os desafios já identificados. 

Palavras-chave: Território da Arte; Mídia; Grupo Savuru; Extensão; Coletivo. 
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CULTURA POPULAR, REDES E CIDADES: POR UM 
TERRITÓRIO DEMOCRÁTICO 

Vera Lúcia dos Santos Placido / PUC-Campinas1

Bruno Amaral Garcia dos Santos / PUC-Campinas2

Julia Fernandes de Andrade / PUC-Campinas3

RESUMO: Nas últimas décadas, são várias as discussões a respeito das cidades e de suas 
múltiplas formas de promover a cidadania. Esses debates acontecem num contexto em que o 
direito à cidadania entra em pauta e incorpora novos atores sociais que acreditam e lutam por 
cidades mais receptivas às várias manifestações socioculturais. Nesse sentido, a cultura popular 
se reposiciona na sociedade, sendo um caminho seguro para novas possibilidades de igualdade 
social, respeitando-se a diversidade, que é inerente a muitas sociedades, especialmente à 
brasileira. Nesse cenário, o presente tema intenta apresentar a experiência desenvolvida 
no projeto de extensão intitulado “Cartografias Sociais da Comunidade Afrodescendente em 
Campinas, SP”, junto ao grupo artístico Savuru. Este grupo desenvolve seus projetos na região 
periférica de Campinas desde finais dos anos 70 e tem como princípios o resgate e a valorização 
da cultura afrodescendente. Atua na região do DIC – Distrito Industrial de Campinas – considerada 
uma das mais populosas da cidade, com diversas ações culturais, dentre elas: teatro, capoeira, 
danças, sarau, e outras. Ao longo desses anos de atuação, o grupo aprendeu que, para ser 
Arte e se fazer Arte no território, é preciso se movimentar em diferentes tempos e espaços. 
Desta maneira, atua também no Padre Anchieta, em Sousas, em Barão Geraldo, no centro da 
cidade, partilhando suas experiências com outros espaços culturais, tais como: “Maloca Arte e 
Cultura”, “Centro Cultural Casarão do Barão”, “Casa de Cultura Andorinhas”. Esta rede formada 
pelo grupo, já cartografada, é essencial para o exercício da democracia nas cidades, uma vez 
que se forma na base do território e se estende por outras áreas da cidade, dialogando com 
seus interesses e anseios. Nesse aspecto, a cultura popular é muito mais que resgatar práticas 
sociais do passado, é também representar posicionamento político e olhar para o futuro sem 
negligenciar as experiências do passado. Cabe dizer que o território naturalmente conflituoso 
pode se tornar democrático e humanitário, à medida que abrigar grupos sociais e garantir suas 
manifestações em rede, como o projeto de extensão aqui mencionado tem acompanhado. Esta 
rede não é vertical, representada pelos interesses do capital, mas sim, horizontal, própria do 

1   Docente extensionista da Faculdade de Geografia da PUC-Campinas. Desenvolve o Projeto de Extensão 
intitulado: “Cartografias Sociais da Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”. E-mail: veraplacido@puc-
campinas.edu.br   
2   Discente da Faculdade de Geografia e aluno voluntário no Projeto de Extensão intitulado: “Cartografias 
Sociais da Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”.
3   Discente da Faculdade de Geografia e aluna voluntária no Projeto de Extensão intitulado: “Cartografias 
Sociais da Comunidade Afrodescendente em Campinas, SP”.
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cotidiano e da comunidade envolvida. 

Palavras-chave: Cultura Popular; Grupo Savuru; Rede; Território Democrático; Cidade. 
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REALIDADE VIRTUAL E LINGUAGEM DA 
ARQUITETURA: EXPERIENCIANDO ESPACIALIDADES 

Jane Victal / PUC-Campinas1

Angélica Lima / PUC-Campinas2

RESUMO: O presente trabalho discute resultados parciais de experimentações no campo 
da linguagem da arquitetura, utilizando como procedimento o uso da realidade virtual. A 
experimentação parte da noção da Arquitetura como poética visual por meio da qual procuramos 
tecer novos diálogos e análises, utilizando o ambiente virtual como interface durante o processo 
de criação. Importantes conceitos do espaço, que norteiam a Arquitetura Contemporânea, são 
discutidos, destacando-se as operações formais, comuns ao repertório de alguns arquitetos 
selecionados, a exemplo de Peter Eisenman e Richard Meyer, os quais estabelecem suas bases 
estéticas por meio de procedimentos formais de inspiração nas produções de arquitetos de 
expressão do Movimento Moderno, como: Le Corbusier, Mies Van Der Rohe e Gerrit Rietvelt. 
Desse modo, acaba-se, pois, fazendo uma relação entre os experimentos das vanguardas 
artísticas do século XX e a visualidade arquitetural contemporânea. Assim, parte-se da 
“elementarização”, abstração e perspectivação adotadas pelo Neoplasticismo, movimento 
artístico do início do século XX, passando pelo raciocínio espacial e construtivo desenvolvido 
na Bauhaus. Gradativamente, a partir de exercícios experimentais, investiga-se a relação entre 
materialidade e contexto virtual, abandonando-se o objeto observado na sua totalidade para 
percebê-lo como fragmentos numa sucessão temporal. Dobras, simulacro e simultaneidades são 
incluídas na experimentação sobre uma folha de papel canson, por meio da qual se desenvolve 
uma série de procedimentos de dobras e cortes, com ou sem uso de modulações, visando ao 
desenvolvimento de uma espacialidade, a fim de possibilitar a compreensão da materialidade 
do papel, envolvendo questões estruturais, formais e estéticas. Outras etapas envolvem o uso 
de ferramentas digitais como do software de modelagem Sketchup e de um plugin VR Sketch que 
possibilitam experimentar o objeto modelado em realidade virtual. Para a imersão, foi utilizado o 
headset oculus rift que, por meio de controles, permite a manipulação formal dentro do espaço 
de realidade virtual. Uma etapa intermediária também foi testada, utilizando o escaneamento 
3D, a partir do uso do Kinect e do programa Skanect. Como resultados parciais, conseguimos 
identificar alguns obstáculos durante a passagem entre a etapa artesanal e a etapa digital, 
principalmente quando as formas geradas na primeira etapa se mostraram com geometrias 
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muito complexas, o que dificulta a sua execução no espaço digital, um dos motivos pelos quais 
inserimos a etapa de escaneamento 3D. Todavia, esse procedimento, permitido pela versão 
gratuita do software Skanect, não possui a precisão desejável, o que pode interferir no resultado 
a ser atingido no final, principalmente quando há baixa incidência de luz sobre o objeto. Por 
outro lado, mesmo com essa dificuldade, foi possível fazer a fruição no espaço criado tanto do 
objeto modelado quanto do digitalizado, além de correções e modificações com o uso do plugin 
VR Sketch dentro da realidade virtual. Essa experiência se mostrou potencialmente capaz de 
mesclar o meio artesanal e o meio digital no processo de criação. 

Palavras-chave: Tecnologia Digital; Realidade Virtual; Linguagem da Arquitetura; Processo 
Criativo; Ensino. 
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DESIGN ATIVISTA: CONSTRUÇÕES POÉTICAS, 
PRODUÇÃO DE MARCA E A PARTILHA DO SENSÍVEL 
EM REDE 

André Tropiano / UERJ1

Lílian Wilson Tropiano / UFF2

RESUMO: Este trabalho é uma proposta investigativa sobre a relação entre a estética do design, 
a política e a contrainformação no contexto brasileiro por meio da atuação do perfil intitulado 
Design Ativista na rede social Instagram, que reúne um público de mais de 62 mil seguidores, 
cujas postagens ultrapassam mais de 636 publicações. A página foi inaugurada em 4 de outubro 
de 2018, exibindo criações de design com alto engajamento político. Sua criação acontece em 
meio a um cenário político brasileiro, marcado pelo crescimento de uma extrema direita muito 
organizada em torno das mídias sociais. Desta forma, a página surge como forma de indignação 
e de grito tanto pela liberdade quanto pela democracia durante as eleições de 2018, ecoando os 
brados do movimento #EleNão, por meio da estampa do ativista Militão Queiroz. A linguagem 
visual, pela estetização do cotidiano na rede, traz consequências de banalização, porém, em 
contrapartida, produz redes de conteúdos alternativos e contestadores às hegemonias, num 
movimento de contrainformação. Rancière (2005) destaca a importância que as artes assumem 
esteticamente para a constituição de um movimento político engajado, ao passo que reflete 
a prática estética como produtora de um regime da forma em que se constitui uma aparente 
contradição, pois se acredita haver no estético um duplo potencial emancipatório, que resiste ao 
controle social e a subordinação, mas que também tem integração plena na vida comum. O design, 
como homólogo à arte, reinventa-se, recriando novas formas e suscitando diferentes debates, 
principalmente na cultura digital. A imagem tem o poder de suscitar reflexões ao longo do tempo, 
já que ganha grande potência poética pelo design ao marcar uma luta política. O design, como 
ferramenta dos tempos de hipermodernidade, conquista espaço de destaque nos negócios, na 
cultura e na sociedade, produzindo poéticas híbridas. Segundo Almozara (2018), a construção 
poética da arte pode ser entendida na dimensão da marca como um ato de impregnar, ou seja, 
“contagiamos e contaminamos um ambiente tanto quanto somos contaminados ou impactados 
por ele” (ALMOZARA, 2018, p.161). As marcas são os indícios da produção de sinais e formas, 
de uma dimensão material e simbólica, que, num contexto cultural, constituem uma memória. 
Apesar do assunto ser recente, eles não são uma das primeiras iniciativas de ativismo no design, 
mas tem as características de um coletivo, pois “como forma de organização social, apresenta 
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um aspecto flexível, reticular e policêntrico com adesão por afinidade e sem vínculos rígidos” 
(GONÇALVES, 2012, p. 183). O grupo também se configura enquanto uma mídia alternativa, fato 
evidenciado pela sua origem no seio do coletivo Mídia Ninja. Em nosso entendimento, Design 
Ativista se constrói por meio de um processo estético, que se estabelece na formação híbrida 
resultante da combinação de diversos gêneros visuais hipertextuais. Assim, expressa-se como 
um designer engajado quem reivindica diversas pautas sociais, a exemplo dos casos que lutam 
por justiça como o de Marielle Franco, ou contra o racismo, ou as políticas de armamento ou as 
eleições presidenciais. 

Palavras-chave: Design; Estética; Partilha do Sensível; Ativismo; Instagram. 
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YOUTUBERS, MÍDIA DIGITAL E CONSUMO: A 
CONSTRUÇÃO DA APARÊNCIA ATRAVÉS DO 
EMPREENDEDORISMO DE SÍ

Debora Elida Chaves Silva / UNESP 1

REUSMO: Com as novas técnicas desenvolvidas e adquiridas pela humanidade, podemos chegar 
hoje ao que o filósofo argentino, Alejandro Piscitelli, chamou de “pós-televisão interativa” 
(1995), que, neste trabalho, é entendida como a mídia digital YouTube. Neste estudo, busca-se 
compreender a atual situação da cultura contemporânea, bem como de suas complexidades, 
a fim de encontrar quais são os possíveis riscos ou consequências de um novo modo de ser 
e de se colocar no mundo, que vem se instaurando com as novas TIC’s, procurando entender 
como essas práticas corporais podem fomentar cada vez mais a sociedade de consumo. Parte-
se da hipótese que os youtubers são os novos modelos de manager, ou empreendedores 
a serem seguidos, na medida em que influenciam sobretudo as novas gerações por meio de 
uma de educação empreendedora. Esta pesquisa busca compreender de que modo surgem as 
webcelebridades nas mídias digitais e como elas fazem o empresariado de si, gerindo a sua 
própria empresa, ou seja, seu corpo e sua subjetividade. Nesta discussão, inclui-se também o 
debate sobre o corpo e a aparência, posto serem estes dois pontos relevantes no debate sobre 
o consumo, além de serem temas também recorrentes em vídeos, principalmente, de youtubers 
mulheres. A análise metodológica é iniciada, ao ser situada a antropologia nesta nova fase. Para 
tanto, considerarei aqui os estudos de Antropologia Digital da tradição inglesa de Daniel Miller 
e Heather A. Horst (2015). Posteriormente, buscarei apresentar como a cultura neoliberal está 
se propagando e entranhando suas raízes de maneira cada vez mais profunda na sociedade 
de consumidores, segundo Dardot e Laval (2016). Abordarei Nestor Garcia Canclini com seu 
livro “Leitores, espectadores, internautas” (2008), a fim de discutir sobre os espectadores 
da Pós-Televisão e sugerir maneiras de como se alcança o estado de celebridade e a fama na 
internet. Utilizarei a leitura de Bauman em “Vida para Consumo” (2008), livro em que o autor 
chama de “comodificação da subjetividade” a transformação de coisas em bens e serviços que 
são entendidas por ele, necessariamente, desse modo. A partir de tal perspectiva, o próprio 
youtuber se transforma em mercadoria. Num esforço em apresentar de que forma o incentivo 
ao consumo é reforçado pelos youtubers, serão analisados vídeos feitos por mulheres que 
produzem conteúdo majoritariamente de moda e beleza, os quais tenham mais de 3 milhões de 
seguidores e sejam intitulados como “Recebidos”.

Palavras-chave: Youtube; Mídia Digital; Consumo; Corpo; Empreendedorismo de Si.

1   Graduanda em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras UNESP Araraquara. E-mail: 
deboraechavess@gmail.com 



214

– M U L H E R –

Yuly Marty / Unicamp1

RESUMO: Apresento parte da minha Pesquisa de Doutorado (Linha de Pesquisa em Poéticas 
Visuais e Processos de Criação), que parte do projeto“Serie artificial de palabras”, o qual se utiliza 
da internet como suporte por se tratar de um site de navegação. Os trabalhos ali reunidos são 
autônomos entre si, mas, cada um deles pode estar relacionado a uma família de serviços, ao 
estabelecerem pontos de contato. Interessa-me pensar neste site, não apenas como um lugar de 
experimentação conceitual com palavras, o qual atua sob a sintaxe de navegação, mas, também, 
como um “contenedor” de experiências, que pode permitir às obras extrapolarem aquele 
espaço restrito, transmutarem outras materialidades e/ou aderirem a elas. Penso que estes 
desvios podem derivar em instalações, peça sonora, livro de artista e/ou material impresso ou, 
ainda, podem surgir, a partir da nova redistribuição de textos/palavras provenientes da minha 
produção tridimensional, configurando, desse modo, uma correspondência. Cada trabalho, 
nesse deslocamento, torna-se uma extensão de si mesmo. No entanto, tal extensão mostra uma 
mudança na estrutura, ao permitir novos diálogos, novos lugares e novas materialidades. Um dos 
trabalhos que compõem este projeto é “Mulher” que nasce da apropriação do artigo A instrução 
da mulher, redigido em 1906, pela poetisa chilena Gabriela Mistral, quando tinha apenas 
dezesseis anos de idade. O artigo revela uma profunda preocupação com a questão da educação 
das mulheres e sua importância como presença ativa no desenvolvimento da sociedade, de 
maneira a se tornarem autossuficientes. Nele, intervenho eliminando algumas partes, deixando 
espaços em branco. Este trabalho circulou, em espanhol, sua língua de origem, no formato 
de cartaz (A4), no Fórum da AWID, encontro de feministas mundial que, pela primeira vez no 
ano 2016, foi sediado no Brasil. Proponho para este encontro a seguinte ação; 1) Distribuição 
do trabalho em folha A4 a voluntárias(os), antes do início do evento, para que intervenham, 
completando os espaços em branco com suas opiniões. Além disso,  o Termo de autorização de 
uso de voz que deverá ser assinado. 2) No dia do encontro, cada participante será convidado a 
ler em voz alta o texto que completou. Esta ação será gravada em áudio. 3) Os áudios se tornarão 
uma peça de som. 4) Os textos devem ser devolvidos para posterior digitalizado e transformação 
num único impresso. Desse modo, meu objetivo é provocar variações na maneira de pensar de 
quem participa-escuta-observa-lê o trabalho, e os pensamentos que proponho surgem de uma 
relocação contextual que orienta a reflexão sobre as esferas do social e do político. O resultado 
desta ação (peça de som e impresso) será exposto em dezembro, na Galeria de Arte da Unicamp, 
como parte de meu projeto final de doutorado.
Palavras-chave: Mulher; Instrução; Feminismo; Materialidade; Internet; Ação.
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MODOS DE VER O TEMPO: INSCRIÇÕES NA 
FOTOGRAFIA 

Júlia Maurer Morelli / PUC-Campinas1

RESUMO: O momento clássico da fotografia implica no congelamento do instante a ser lembrado 
e interpretado posteriormente, de modo a causar uma interrupção no fluxo do tempo. Em 
oposição a essa fotografia estática, em que se acreditava produzir uma imagem mais objetiva e 
direta, artistas e fotógrafos têm agregado, visível e plasticamente, o tempo por meio de borrões, 
não como marcas de acidentes ou de problemas, mas como ampliações dos limites para a 
constituição de significados. Por um longo período, cada linguagem teve suas demarcações, 
sendo a fotografia a remissão à imagem fixa/inerte, enquanto o cinema à imagem em 
movimento. Todavia, com a hibridização entre os meios, popularizada na Arte Contemporânea, 
essas categorias polarizadas tornaram-se cada vez mais flexíveis, abertas, de modo a terem 
seus domínios interseccionados. Se por um lado a fotografia tende a ganhar movimento com 
borrões, sequências e projeções, o cinema se desacelera, ganhando inclusive novos formatos 
em galerias e museus. Assim, essas imagens incertas estabeleceram novas associações entre a 
obra e sua compreensão, ampliando as potencialidades imagéticas e expandindo os limites pré-
estabelecidos. As fotografias de longa exposição de Michael Wesely, por exemplo, podem ser 
entendidas como uma imagem estática à primeira vista, porém elas possuem movimentos que 
estão inscritos conforme o desenvolvimento das construções arquitetônicas. Como a fotografia 
é conduzida através da luz, a passagem temporal marca diferentes pontos na imagem, fazendo 
com que o tempo inserido nela se desenvolva espacialmente. Assim, minha pesquisa de iniciação 
científica analisa possibilidades de criação na fotografia contemporânea a partir da inscrição 
do tempo na imagem, levando em consideração a hibridização entre processos analógicos e 
digitais. A partir disso, reflito sobre como os limites entre fotografia e cinema apresentam-se 
tênues e incertos. Como corpus, são investigadas as obras de Jason Shulman, Michael Wesely e 
Chris McCaw, além de produção própria realizada com câmeras artesanais Pinhole, construídas 
a partir de uma caixa de fósforo e levadas ao meio digital para edição das imagens. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Narrativa visual; Fotografia Expandida; Tempo-imagem. 
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FICÇÃO E FOTOGRAFIA: UM ESTUDO SOBRE 
AS TRANSFORMAÇÕES DA FOTOGRAFIA 
DOCUMENTAL E SEUS DESDOBRAMENTOS NA 
ARTE ATRAVÉS DAS OBRAS DOS FOTÓGRAFOS 
HIROSHI SUGIMOTO E NADAV KANDER

Cristiano Franco Burmester / PUC-SP1

RESUMO: A fotografia tem passado por profundas transformações, decorrentes da intensa e 
constante renovação tecnológica a que vêm sendo submetida, desde que informática e imagem 
passaram a trilhar um percurso cada vez mais convergente. A integração dos meios audiovisuais 
ampliou exponencialmente as apropriações entre fotografia, cinema, vídeo e as artes plásticas. 
Ao mesmo tempo em que há sobreposição das identidades dos meios, também há uma constante 
busca pela conservação daquilo que é essencial. Cada vez mais, a conexão com o real, estabelecida 
pela fotografia, é colocada em questão, sobretudo quando os limites físicos estabelecidos pela 
mídia analógica são diluídos pelos meios digitais. De certa maneira, o diálogo entre realidade 
e ficção se intensificou na linguagem fotográfica. O flerte da fotografia com a ficção não é 
algo novo na história, aparentando ser um dos caminhos que melhor condição oferece para a 
apreensão da realidade. Atualmente, trabalhos realizados com fotos encenadas, audiovisuais 
produzidos com o extenso uso da fotografia e ensaios autorais realizados por fotojornalistas são 
alguns dos exemplos das transformações da prática e da estética da fotografia documental. A 
multidisciplinaridade da fotografia a transforma em um bom veículo do conhecimento. É a partir 
desta característica que a imagem consegue estimular o imaginário do observador e, de alguma 
forma, levá-lo a refletir sobre a realidade ali representada e suas conexões com o seu universo 
particular. Este trabalho busca compreender melhor as relações entre realidade e ficção na 
narrativa fotográfica e, para isto, se propõe a analisar as séries: “Diorama” do fotógrafo japonês 
Hiroshi Sugimoto e “The Parade and Coastal Drive” do israelense Nadav Kander, observando 
como diferentes aproximações na forma de produção documental dialogam com as artes 
plásticas, propondo desdobramentos na estética e na construção narrativa fotográfica. O estudo 
do pesquisador François Soulages, compilado em sua obra “Estética da Fotografia”, propõe uma 
reflexão acerca das diferentes dinâmicas de renovação estética da imagem fotográfica. A obra 
do professor francês André Rouillé sobre as sobreposições e distanciamentos técnicos, estéticos 
e de sentido, operadas na imagem fotográfica, decorrente do diálogo entre a imagem como um 
documento histórico e a expressão artística do autor, colabora no entendimento da relação de 
embate e de aproximação entre os conceitos de realidade e ficção na fotografia. Apesar disso, 
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como encarar a complexidade do mundo contemporâneo de maneira não simplificadora? Talvez, 
a resposta – contraditoriamente – seja simples: abandonando o pensamento fragmentado das 
ciências modernas e assumindo a interdisciplinaridade tanto como espaço quanto condição do 
pensamento e da ação. Dentre as conclusões possíveis, o trabalho destaca o processo criativo 
do fotógrafo como condição relevante da produção fotográfica, que proporciona uma apreensão 
adequada e original da realidade.

Palavras-chave: Fotografia; Arte Documental; Ficção; Realidade.
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MULHERES EM FOCO: FOTOGRAFIAS BORDADAS E 
ATIVISMOS FEMINISTAS 

Carolina Cristina Mantovani Ferreira / PUC-Campinas1

Paula Almozara / PUC-Campinas2

RESUMO: Por meio de conceitos teóricos sobre dispositivos de poder e ativismo, 
propomos analisar, inicialmente, as obras e os processos das artistas Rosana Paulino 
e Bruna Alcântara, refletindo sobre a composição entre fotografia e “bordado”, além 
de como as pautas do movimento feminista se modificam com linguagens artísticas, 
ao utilizarem elementos contemporâneas e culturais populares como ação política da 
representação feminista. Rosana Paulino parte de referências pessoais para compor 
suas obras e denunciar a violência sofrida pela mulher negra e socioeconomicamente 
vulnerável. Seus trabalhos da série, intitulada Bastidores (1997), são realizados a partir 
de fotografias, transferidas sobre tecidos, nas quais uma mulher é apresentada com a 
boca, a testa, os olhos e a garganta costurados. A artista Bruna Alcântara trabalha com 
questões do feminismo, da igualdade, do gênero e da maternagem, também se valendo 
da fotografia e do “bordado”, no entanto, sua atuação nas redes sociais é proeminente, 
podendo ser vista como parte importante do processo artístico, já que a atuação nas 
redes nos interessa, especialmente considerando que as manifestações no âmbito da 
arte foram potencializadas no meio digital, tendo a imagem fotográfica como uma forma 
recorrente. Ao pensarmos que existem constantes ameaças às mulheres em qualquer 
ambiente, inclusive no espaço doméstico, compreendemos, pelas leituras foucaultianas, 
que os mecanismos sociais de disciplinamento sobre o corpo feminino, seus desejos e 
suas subjetividades ainda persistem em pleno século XXI. Nesse contexto, os elementos 
metodológicos se estabelecem pelo estudo da narrativa e da linguagem poética, bem 
como pela sua implicação social e ativista. O trabalho em curso pretende estabelecer um 
estudo sobre a fotografia e a arte-política para, em seguida, aprofundar as análises sobre 
as artistas citadas e ainda elencar outras que se utilizem de composições fotográficas e 
técnicas artesanais, bem como das redes sociais para o ativismo feminista. Espera-se, 
com essa pesquisa, amplificar as discussões teóricas sobre os dispositivos de poder e de 
prática artística contemporânea brasileira, além de compreender como as redes sociais 

1   Mestranda em “Linguagens, Mídia e Arte” pela PUC-Campinas, graduada em Ciências Sociais pela PUC-
Campinas e Jornalismo pela Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA). E-mail: carolinacmferreira@yahoo.
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podem atuar nesses contextos. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Fotografia; Bordado; Feminismo; Redes Sociais. 
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BBC NEWS E O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 
NOTÍCIAS NO FACEBOOK

Jenifer Neves Costa / UNISO1

RESUMO: Esta pesquisa tem como tema central o processo de produção de notícias para a rede 
social digital
Facebook. O objeto deste estudo é a página oficial da BBC News Brasil2 no Facebook, considerada 
pioneira na produção de notícias na plataforma. Para desenvolver este trabalho, será levada em 
consideração a convergência do jornalismo impresso para o digital, sobretudo, no que tange 
às narrativas jornalísticas mais assertivas na produção de notícias na rede social. Também 
serão examinados os algoritmos que atuam no Facebook e de que modo impactam o alcance, 
o ranqueamento e a redação de notícias. O processo de produção de conteúdo estratégico 
pode determinar o êxito de uma publicação, levando em consideração as métricas simples 
criadas pela própria rede social, tais como curtidas, compartilhamentos e comentários. Sabe-se 
que os produtores de conteúdo, na maioria dos casos, formados em Jornalismo, precisam se 
adaptar constantemente às mudanças recorrentes das redes sociais digitais. Por isso, o objetivo 
é observar cuidadosamente e descrever detalhadamente o processo de produção jornalística 
adotado pela empresa de comunicação BBC News. Para isso, será feita uma pesquisa de campo 
na redação da BBC News Brasil, localizada em São Paulo-SP, seguindo o modelo proposto por 
Lúcia Santaella (2003). Posteriormente, também será feita uma análise bibliográfica, a fim de 
fundamentar a pesquisa. No que diz respeito aos algoritmos das redes sociais digitais, como 
o Facebook, por exemplo, as pesquisas são recentes. Portanto, os autores consultados são 
pesquisadores atuais, tais como o Julio Cesar Lemes de Castro (2018), Glaucia Inocência Périco 
e Suyanne Tolentino de Souza (2018), Amanda Chevtchouk Jurno e Carlos Frederico de Brito 
D’Andréa (2017). Os conceitos básicos sobre algoritmos são difundidos nesta pesquisa por Brian 
Christian e Tom Griffths (2017). Para analisar a produção jornalística feita para veiculação no 
Facebook, os autores examinados são Gabriela Zago e Vivian Belochio (2014), Massimo Di Felice 
(2011) e Elias Machado (2008). A base conceitual jornalística deste trabalho está fundamentada 
nos estudos e obras da autora Cremilda Medina.

Palavras-chave: BBC News; Facebook; Produção jornalística; Algoritmos.
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A OCUPAÇÃO ELETRÔNICA DO TERRITÓRIO E SUAS 
PRIMEIRAS CONSEQUÊNCIAS APARENTES PARA O 
EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA 

Thiago Bertazzi Costa Rosa / Unicamp1

RESUMO: O trabalho de pesquisa em curso procura entender e apresentar algumas implicações 
da ocupação eletrônica do território a partir do uso das diversas redes digitais disponíveis, bem 
como a relação com o exercício da democracia e suas possíveis fragilidades frente à inovação. 
Utilizando-se de pesquisa bibliográfica, como também de entrevistas concedidas a grandes 
jornais pelos autores dos livros pesquisados, foi possível estabelecer pontos de convergência 
no raciocínio acerca das previsões para um futuro não tão distante e até mesmo constatações 
já em andamento relacionadas aos processos democráticos como os conhecemos. Se, por um 
lado, a democracia demanda livre expressão e circulação de ideias, por outro, tal demanda 
aliada ao estágio atual de desenvolvimento tecnológico permite o surgimento de fenômenos 
como a onda de Fake News observada em períodos eleitorais em diversos países. Parece 
emergir dos interesses difusos a construção de narrativas alternativas acerca da realidade 
com o uso deliberado de distorção dos fatos. Tal manipulação se dá em vários níveis, desde os 
mais incautos até aos mais bem orquestrados, desde aquele que se encontra sob investigação 
judicial nos Estados Unidos ao que aponta para uma provável interferência externa no curso 
das eleições presidenciais de 2016. Primeiro, minando a credibilidade dos veículos formais de 
comunicação científica e jornalística; depois, criando factoides sem fontes e até mesmo sem 
declaração de autoria que visam atender ao viés de confirmação do eleitorado. No Brasil, a 
investigação se dá, atualmente, na esfera jornalística, devido ao surgimento de diversos indícios 
de disparo em massa de informação de pouca credibilidade nas redes digitais. Bem além das 
Fake News, o usuário comum das redes digitais entrega voluntariamente dados relacionados 
ao próprio comportamento e hábitos diversos. Tais dados representariam a matéria prima do 
novo capitalismo, à medida que a informação é destilada a partir de métodos patenteados de 
tratamento de Big Data, que se não traz prejuízo ao usuário no nível individual, direciona a opinião 
e o comportamento de grandes grupos ao identificar padrões emergentes. Tal conhecimento, 
por parte dos detentores da informação, resultaria em assimetria de poder, transformando a 
grande indústria em observadores, já a população em geral, em observados. 
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A INFLUÊNCIA DE ALGORITMOS TENDENCIOSOS 
NAS REDES DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DA 
DEMOCRACIA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 
2018

Heloisa Alves de Souza / UPM1

RESUMO: A influência das mídias sociais em eleições e plebiscitos é hoje um assunto de suma 
relevância internacional. Como sabemos, recentemente, Donald Trump tornou-se presidente 
dos Estados Unidos com forte estratégia de patrocínio no Facebook. Não distante, a campanha 
presidencial brasileira em 2018 se deu da mesma maneira. Em ambos os casos, as campanhas 
digitais tiveram alto volume de distribuição de boatos, teorias conspiratórias e notícias falsas. 
Além disso, não se pode deixar de notar que, raramente, no volume de notícias recebidas 
por cada indivíduo diariamente, havia alguma que não sustentasse seu ponto de vista, ou 
sustentasse um posicionamento da oposição, seja ele qual fosse. Isto porque, as redes sociais, 
em geral, produzem ou demonstram conteúdos dirigidos, baseados em algoritmos tendenciosos, 
alimentados por meio da interação de cada usuário. Sendo assim, ao entender que o usuário 
interage mais com certo tipo de conteúdo ou interage positivamente com notícias pró ou contra 
determinado candidato, o algoritmo do Facebook, por exemplo, entenderá que aquele é o 
tipo de notícia que deve ser repassada, passando a filtrar e excluir as demais. Em um contexto 
em que o exercício da democracia é, especialmente, necessário, como no período de eleições 
presidenciais, os algoritmos tendenciosos acabam por privar o usuário de notícias da parte 
contrária ao seu posicionamento, tornando-o cada dia mais enraizado em determinado ponto 
de vista e, consequentemente, privando-o do exercício democrático pleno, aberto, exposto e 
independente de ideias contrárias. O ativismo político da grande mídia tem marcado a história 
recente da democracia brasileira, para não citarmos o período pré-1964. Na eleição presidencial 
passada, a despeito dos aspectos positivos da crescente atividade das redes sociais, a ausência 
de pensamentos contrários ao ponto de vista de cada um dificultou a identificação de notícias 
falsas e quase impossibilitou a neutralidade na análise de situações de interesse público, assim 
como o pensamento crítico, delimitando o conhecimento do usuário à sua cultura e impedindo 
o desenvolvimento da sociedade como um todo.
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O SUPERMERCADO DE CONTROVÉRSIAS DO BIG 
DATA: OS ATORES-REDE NA ERA PÓS-DIGITAL 

Edson Antunes Filho / UNISO1

RESUMO: Vivemos um período no qual a sociedade se comunica diariamente, trocando 
informações por meio de e-mails, ligações, mensagens. Hoje em dia, muitas tarefas - quase 
todas - podem ser realizadas pela internet, isso inclui fazer compras, ler notícias, pesquisar 
endereços, procurar por empresas que oferecem um determinado produto, oferecer serviços, 
dentre outras atividades. O comportamento humano é estudado pela Sociologia, porém não 
é da alçada dela o estudo dos elementos não-humanos, tais como os objetos e as tecnologias. 
Com base nisso, importantes autores apresentaram a Teoria Ator-Rede (TAR), cuja proposta é dar 
ênfase às tecnologias que estão presentes nas nossas rotinas diárias. Um dos principais intentos 
da TAR é levar o pesquisador a não se ater apenas aos elementos humanos presentes no campo, 
mas, sobretudo, fazê-lo se atentar aos movimentos e à agência dos elementos não humanos. 
Ainda, dentro desse campo de estudo, a Cartografia de Controvérsias será o método que a TAR 
utilizará para aplicar. A Cartografia encarregar-se-á de identificar e analisar pontos de discussões 
entre as partes envolvidas, principalmente nas questões contemporâneas, ou seja, na era Pós-
digital. De forma pragmática, o termo “Pós-digital” também apresenta controvérsias. O conceito 
é novo e identifica o atual momento em que vivemos. Sua principal característica é a quebra 
da fronteira entre o on-line e o off-line. O Pós-digital não visa à vida depois do digital, mas à 
exposição de oportunidades contemporâneas de explorar as consequências do digital ao acesso, 
ao controle e à troca de informações. Toda a troca de informações na era Pós-digital gera um 
grande volume de dados, os quais não se referem apenas a textos, mas também fotos, vídeos, 
áudios e arquivos diversos. Para lidar com essa alta quantidade de dados e diferentes tipos de 
documentos, temos a tecnologia Big Data, a qual é capaz de analisar grandes números de dados 
com o objetivo de gerar informações de valor. Isso parece ser relevante não só à sociedade, 
mas principalmente ao governo e às empresas, pois a análise de informações com o Big Data 
proporciona o aumento de capital para as organizações, visto que elas extraem informações 
valiosas para usarem em suas decisões e em suas propagandas / marketing. Iniciaremos o 
presente trabalho apresentando a era Pós-digital. A seguir, os conceitos da Teoria Ator-Rede e a 
sua metodologia de pesquisa, a Cartografia de Controvérsias, dando ênfase aos rastros digitais 
deixados pelos usuários ao navegarem pela internet. Na sequência, vamos conceituar o Big Data 
e faremos uma análise do quão positivo e negativo isso pode ser para a sociedade, apresentando, 
principalmente, as controvérsias nas aplicações do Big Data. Para tanto, serão feitos recortes 
na revista Superinteressante, a partir da busca pela palavra “Big Data”, a fim de identificar as 
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manchetes controversas relacionadas a essa tecnologia. 

Palavras-chave: Pós-digital; Teoria Ator-Rede; Big Data; Controvérsias. 
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JORNALISMO DE DADOS E DATA LITERACY: A 
PRÁTICA DO EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA DIANTE 
DO FENÔMENO DA DADIFICAÇÃO 

Cleyton Torres / Unicamp1

RESUMO: Assim como na consolidação da escrita, em que os jornais eram utilizados pela 
sociedade como forma de subsidiar os debates envolvendo o futuro do país (BUZATO, 2009), 
com a estabilização do fenômeno da dadificação, por meio do qual os mais diferentes aspectos 
e contextos humanos passam a ser analisados, mensurados e projetados com base em dados 
passíveis de serem transformados em conhecimento, os jornais ainda continuam como 
importante aporte cotidiano no seio dessa mesma sociedade, porém agora trazem consigo uma 
atuação igualmente projetada em dados: o jornalismo de dados. A imprensa, um dos principais 
pilares para o avanço da democracia em uma nação moderna, destaca-se pela imensa produção, 
mineração e “raspagem” de dados, sobretudo oriundos do universo digital, ao modificar, desse 
modo, a maneira como o cidadão se informa e faz circular o conhecimento, do dado bruto 
ao uso prático da informação e efetivo exercício da cidadania, uma vez que, assim como o 
domínio da modalidade da língua escrita já foi pressuposto para esse exercício (BUZATO 2009), 
atualmente, os dos dados surgem também como condição para o exercício cidadão (DATA-POP 
ALLIANCE, 2015). Os eventos que envolvem a prática social de leitura e de escrita diante da 
dadificação fazem surgir novas demandas de letramentos para os indivíduos (SOARES 2002). 
Traz-se, para este trabalho, o jornalismo de dados como local/contexto/circunstância de novos e 
multiletramentos, com a hipótese de que o jornalismo de dados possa ser um vetor de indução 
de letramento para o cidadão comum, da mesma maneira que o jornalismo impresso, em seu 
auge, foi – e/ou ainda é – indutor do letramento (impresso) na sociedades. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho é o de que as discussões levantadas possam contribuir com as pesquisas 
inseridas no campo multidisciplinar da comunicação, das linguagens e da tecnologia, sobretudo 
oferecendo uma ótica da Linguística Aplicada, porém não restrita somente a ela. O trabalho tem 
por intuito delimitar o arcabouço conceitual para o tratamento do letramento de dados como 
prática social frente à dadificação, onde uma dessas práticas sociais, o jornalismo de dados, 
é trabalhado como possível vetor de indução ao Data Literacy no que tange à educação e ao 
consumidor de conteúdo jornalístico, tentando avaliar como isso pode impactar o exercício da 
democracia em um ambiente dadificado-digital. 

Palavras-chave: Jornalismo de Dados; Data Literacy; Democracia; Dadificação; Jornalismo. 
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ALGORITMOS E DADIFICACÃO: A SINTAXE E O 
LÉXICO DA NOVILÍNGUA DO BACKLASH E OS 
FALANTES CIBORGUES NA NOVA ESFERA PÚBLICA 

Marcelo El Khouri Buzato / Unicamp1

RESUMO: Em seu famoso ensaio de mesmo nome, Umberto Eco enumera catorze características 
do fascismo eterno, i.e., aquilo do fascismo que persiste independentemente das particularidades 
de cada fascismo situado em certo tempo e lugar. Dentre essas características, destaco: o 
irracionalismo (a ação pela ação, sem reflexão), o populismo qualitativo (a resposta emocional 
de um grupo seleto apresentada e aceita como “a voz do povo”) e o uso de uma linguagem 
empobrecida que obstrui o raciocínio complexo e crítico (como a novilíngua orwelliana). Escrito 
em 1997, o ensaio já antecipava “a TV ou a Internet” como mídias do populismo qualitativo, 
porém aquela era uma outra Internet, que não a “nossa”, hoje. Dentre as coisas que mudaram 
na Internet, ressalto a dadificação, isto é, a injunção de um volume sem precedentes de métricas 
e correlações calculadas sobre a atividade social e discursiva, e os “algoritmos sociais”, agentes 
abstratos voltados para a ação,  sem reflexão. Tomo como questão central, neste trabalho, o 
problema da relação “referência” – como a língua aponta para o que há no mundo sensível – 
versus “ontologias computacionais” – como se transporta o que há no mundo para taxonomias 
de entidades informacionais, como elas definem seus sentidos associados e como se relacionam. 
Essas ontologias sobre as quais operam os algoritmos e as concatenações de diversos tipos de 
dados são elaboradas por pequenos grupos cuja visão consensual de mundo racionaliza “a voz do 
povo”, potencializando as emoções não expressas. Povo, neste caso, é a assemblage pós-social 
estabelecida pela reciprocidade, consciente ou não, entre humanos e computadores. A ação 
política resultante dessa reciprocidade constitui, por seu turno, o componente pragmático que 
confirma, refuta ou distorce nossa percepção do mundo vivido e nossa ação simbólica sobre ele. 
Essa seria, em síntese, a gramática das novilínguas do backlash, tal como enunciada nas mídias 
sociais digitais, sendo seu funcionamento uma forma ainda mais perversa de colonizar a esfera 
pública do que a ação da mídia de massas, dos partidos políticos e dos interesses comerciais, 
como propôs a Escola de Frankfurt. Na nova esfera pública, pós-social e pós-humana, estão, de 
um lado, agentes privados e institucionais, cuja voz é espalhada ampla, mas seletivamente por 
robôs, que rastreiam enunciatários carentes de uma ontologia livre das ambiguidades e dos 
deslizes de sentido que permitem o debate político verdadeiro; do outro, ouvintes que delegam 
a outros robôs, conscientemente ou não, a seleção do que lhes chega aos olhos e ouvidos, para 
ler/escutar apenas aquilo que esteja em uníssono, e lhes dê a sensação de estarem do lado da 
Razão. Do ponto de vista pragmático, algoritmos operam a partir de construções semânticas 
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estabelecidas artificialmente e “realidades programadas”, enquanto agentes humanos 
incorporam a ação pela ação dos algoritmos, repassando, sem raciocínio complexo, nem crítico, 
enunciados semanticamente possíveis, mas cuja referência é fantasia. 

Palavras-chave: Democracia; Dadificação; Algoritmos; Ontologias Computacionais; Ciborgues. 
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MULHERES CONTRA BOLSONARO: A ARTICULAÇÃO 
FEMINISTA VIA FACEBOOK E A COBERTURA 
MIDIÁTICA DAS MANIFESTAÇÕES DO “ELE NÃO” 

Beatriz Bronzeri Pugliese / PUC-SP1

Lais Morais Alves de Oliveira / PUC-SP2

Yasmin Marchiori Correia / PUC-SP3

RESUMO: A presente pesquisa analisa a participação das mulheres e a influência dos ideais 
feministas na esfera política por meio das novas mídias, bem como estuda a cobertura midiática 
dada pelo jornal “Folha de São Paulo” e pela página no Facebook do “Jornalistas Livres”, 
observando suas distintas formas de reportagem sobre as manifestações organizadas pelo grupo 
“Mulheres contra Bolsonaro”, criado no Facebook em setembro de 2018, ficando famoso pela 
campanha “Ele Não”. Com mais de dois bilhões de usuários, o Facebook é hoje uma das redes 
sociais mais utilizadas no mundo, sendo também usufruída como forma de manifestação política 
das mais diversas vertentes. Com isso, a análise aqui realizada destaca, em específico, a criação 
e articulação do grupo “Mulheres contra Bolsonaro” para a realização de protestos em todo o 
Brasil contra o então candidato à presidência, em 2018. Henry Jenkins traz em seu livro “Cultura 
da Convergência” (2006) a ideia de que, diferentemente do que se acredita, as velhas mídias não 
morrerão, mas sim convergirão e interagirão umas com as outras. Seguindo a linha de Jenkins, o 
livro “Comunicação Digital na Era da Participação” (2016), da jornalista e pesquisadora Pollyana 
Ferrari, define a forma de apresentar, disseminar e entender todas as informações que a nossa 
sociedade demanda. Nele, leva-se em consideração as mídias digitais como plataformas em que 
toda informação produzida é também exibida. Ferrari aborda a questão pelo lado jornalístico, 
investigando como essa perspectiva se encaixa, propondo uma nova forma de comunicação. 
Com isso posto, partiremos para o estudo das mídias, sendo elas o jornal “Folha de São Paulo”, 
em sua versão online, e o Facebook do “Jornalistas Livres”. Intentamos mostrar como esses 
veículos jornalísticos, que se apropriam de diferentes plataformas, realizaram a cobertura das 
manifestações do “Ele Não”, a divulgação da informação de que o grupo atingiu a marca de 
três milhões de participantes em poucos dias e a organização das mulheres que foram às ruas 
protestar. Pretendemos analisar, ainda, o formato dado à cobertura em cada uma das mídias, a 
associação com outras matérias e o uso de hashtags, além das distintas formas do jornalismo, 
feito nos portais on-line e nas postagens das redes sociais. 
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EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E A PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO NO SEGMENTO DE MODA E BELEZA

Claudir Segura / PUC-SP1
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RESUMO: A proposta deste artigo é, por meio de pesquisa exploratória, avaliar as 
transformações ocasionadas pela tecnologia na produção de conteúdo dos segmentos de 
moda e beleza, a partir da migração dos usuários dos blogs para plataformas de imagens 
e vídeo, tais como: Instagram, YouTube e Vimeo. Construir presença online não se resume 
no desenvolvimento de sites, de posts ou de blogs. Atualizações e otimizações regulares de 
conteúdo são extremamente importantes para a disseminação de informações no Mercado 
de Moda. Logo, é por meio de tal construção que o conteúdo se oportunizará, estabelecendo-
se como um veículo online confiável, cujas atualizações impactarão substancialmente na 
classificação, na indexação e no posicionamento de mecanismos de pesquisa, tal como o 
Google. Procuramos ainda compreender como a experiência do usuário proporcionou ou 
levou os produtores de conteúdo a migrarem de uma plataforma a outra, alterando formas 
de produção, de demanda e, ainda, de participação do próprio consumidor no que tange 
a produção de conteúdo nas mídias e redes sociais. Mais do que simplesmente ampliar o 
leque de opções tecnológicas disponíveis aos produtores de conteúdo, ao longo dos últimos 
anos, foi possível verificar a sensível diminuição e abandono das plataformas de blog, nas 
quais proliferavam conteúdos de moda e de beleza para canais eminentemente escritos. 
A questão central foi pesquisar de que maneira a migração dos usuários de ferramentas 
de produção linear e cronológica, tais como os  blogs, ocorreu para os canais do Youtube 
e do Vimeo, bem como para as timelines do Instagram e para as Insta Stories. Este estudo 
preliminar foi desenvolvido por meio de pesquisa documental sobre experiência do usuário, 
da produção de conteúdo e da relação com as redes sociais. Uma das constatações principais 
é o marcante imediatismo com que os antigos blogueiros passaram a produzir e consumir 
informação nos canais (YouTube, Vimeo – com a produção em vídeo – e Instagram, que além 
do caráter imagético, permite transmissões ao vivo ou também conhecidas como Lives de 
curta duração, e que estas redes vem proporcionando maior flexibilidade nos aspectos de 
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compreensão e assimilação das informações produzidas em rede). 

Palavras-chave: Produção de Conteúdo; Moda; Beleza; Experiência do Usuário; Prosumers.
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GOVERNANÇA DE ALGORITMOS: OLHARES SOBRE 
A REGULAÇÃO DOS BOTS POLÍTICOS NO BRASIL

Damny Laya / Unicamp1

Rafael Dias / Unicamp2

RESUMO: O surgimento de novas tecnologias na internet como os robôs sociais ou chatbots – 
programas de computador que simulam o comportamento humano on-line, inclusive em mídias 
sociais, em conversas através de comandos de voz, métodos textuais ou ambos – tem trazido com 
elas um conjunto de questionamentos éticos e preocupações dentro de seu campo originário 
(o marketing), especialmente, nos últimos anos, em campos onde antes não eram concebidos 
seus usos, como a política. Entretanto, devido às estratégias contemporâneas de comunicação 
política, atores políticos se utilizam estrategicamente de bots políticos. Um bot político é uma 
derivação de um bot social. Seu uso tem sido catalogado como um dos avanços tecnológicos 
mais recentes no cruzamento da política com estratégia digital, tornando-se esse mecanismo 
uma ameaça à democracia. Essas tecnologias difundem informação (seja ela verdadeira ou não 
– caso das fakenews ) nas redes sociais em favor dos atores políticos que as usam, influenciando 
o discurso político, ressaltando uma opinião sobre políticas públicas ou uma temática polêmica, 
por vezes, em detrimento da adversária. O fato de tais tecnologias funcionarem num ambiente 
imaterial, como a internet, cujas regras básicas de funcionamento são diferentes no que tange 
à esfera pública (mundo material) e à vigilância e/ou regulação do uso desses bots, faz com 
que também não dependam do olho humano, mas, do uso de linguagem algorítmica para 
identificá-los, agindo sobre eles. Desse modo, somos levados a perguntar se os estados-nações, 
principais responsáveis da governança sobre esses assuntos, estão em capacidade de regular 
essa tecnologia. Em outras palavras, possui o Estado um conhecimento técnico especializado, 
comparável com aquele que possuem os criadores desta tecnologia para a compreensão e 
posterior vigilância, portanto, a governança de bots políticos? Essa interrogação surge uma vez 
que se tem registrado a dificuldade dos governos para controlar o fluxo de informação via leis 
e outros mecanismos de autoridade tradicional, desprezando as batalhas políticas ao domínio 
técnico da infraestrutura da internet e sua governança. Dito de outro modo, não é suficiente o 
emprego de leis, estatutos e até instituições com alcance apenas na dimensão material da esfera 
pública para o controle de novas formas de fazer a política comunicacional na dimensão imaterial 
que a internet representa. Nesse contexto, no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, no final de 
2017, decidiu criar o Conselho Consultivo sobre internet e eleições. O grupo está formado por 
atores do Estado e da sociedade civil, tendo, entre outras atribuições: o desenvolvimento de 

1   Doutorando do Programa de Pós-graduação em Políticas Científicas e Tecnológicas da UNICAMP. Magíster 
em Estudos Sociais da Ciência (IVIC-Venezuela).. Correo-e: damnyrodriguez@ige.unicamp.br 
2   Doutor em Política Científica e Tecnológica e professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP. 



233

investigações e de estudos sobre o uso de bots na disseminação de informações e a proposição 
de ações e metas orientadas para aperfeiçoamento das normas. Além dessa iniciativa, existem 
outros atores da sociedade civil que, desde o campo acadêmico, estão fazendo pesquisas na 
mesma direção. Dito isto, esse trabalho, visa ao mapeamento, ao debate, consequentemente 
à melhor compreensão dos esforços, – realizados pelos integrantes que conformam o Conselho 
Consultivo sobre internet, eleições e outros interesses, – ao respeito do impulso tanto de políticas 
públicas quanto outras ações que procuram regular o uso de bots políticos na política nacional. 

Palavras-chave: Bots Políticos; Automatização da Política; Tecnologia e Política; Artefatos 
Políticos; Governança de Algoritmos.



234

AS REDES SOCIAIS E O FIM DA INTERMEDIAÇÃO 
NO FUTEBOL: UM EXERCÍCIO DE AUTONOMIA E 
DEMOCRACIA PARA OS CLUBES DA SÉRIE D 

Anselmo Penha / PUC-SP1

RESUMO: O futebol, para Maffesoli (2014, apud EICHEMBERG, 2014), faz parte de um tripé de 
reuniões reconhecidas como formas de expressão das emoções coletivas. No Brasil, o esporte é 
um testemunho da compreensão da classe popular em relação a valores, ignorados pela elite, 
que pensa em termos de poder, rentabilidade e controle da natureza. Ao mesmo tempo, torna-
se um negócio rentável, estabelecendo-se como um produto de consumo na relação entre times 
e torcedores (BATISTA, 2010). Enquanto negócio, o futebol depende de investimentos para sua 
manutenção, sendo os torcedores geradores de receitas para os clubes. Por sua vez, os agentes 
– os times – estiveram por anos reféns da intermediação da imprensa para a transmissão de 
suas mensagens aos seus consumidores. Segundo Han (2018), no entanto, as informações na 
comunicação digital já são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação, de modo que os 
indivíduos participam ativamente do processo. Para Magrani (2014), essa participação resulta na 
criação de espaços para debates públicos e questões privadas, fazendo das tecnologias digitais 
plataformas democráticas. Algumas décadas depois da criação da internet, com as redes sociais 
sendo parte da vida dos indivíduos contemporâneos, não podemos separar o on-line do off-line 
(SHIRKY, 2011). Logo, isso resulta dizer, como aponta Bauman (2014, apud ALMEIDA, 2014), que 
o acesso à internet já se compõe ao ser humano, portanto a privação desse recurso seria uma 
injustiça social. A partir deste levantamento, pressupõe-se que, tendo acesso às redes sociais, a 
exemplo do Facebook, os times que disputam o Campeonato Brasileiro – Série D – não precisam 
mais que um profissional alheio a eles decida sobre sua relevância das postagens, falando por 
eles. Agora, o próprio time pode usar essas ferramentas de forma autônoma e decidir o que seus 
torcedores receberão de informação. Esta pesquisa objetiva identificar de que forma a existência 
de páginas no Facebook, gerenciadas pelas equipes de futebol do Campeonato Brasileiro, – 
Série D 2018 – contribui para a maior participação desses clubes no cenário nacional, ao se 
aproximarem dos torcedores e disponibilizarem acesso direto à informação. Para a análise, 
são tomados como objetos deste estudo a página “Clube Atlético Linense”, na rede social, 
pertencente a time homônimo, e o site de notícias esportivas “globoesporte.com”. Propõe-se, 
assim, comparar o volume e tipo de publicações no período da 1ª Fase da competição em ambas 
as plataformas, de forma a identificarmos se esse time foi favorecido pelo fim da intermediação 
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e a existência de canais para a criação de espaços participativos comunicacionais. 

Palavras-chave: Redes Sociais; Futebol; Facebook; Mídia. 
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CENTROS CULTURAIS NO INSTAGRAM STORIES:  
O EXERCÍCIO DE DIFUNDIR CULTURA E ARTE NAS 
REDES 

Tamara Demuner / PUC-SP1

RESUMO: O que são os centros culturais e que papel eles representam nas grandes cidades para 
a sociedade contemporânea é o ponto de partida desta pesquisa.  O universo de possibilidades 
de conceituação dos chamados centros de cultura é vasto, de maneira que não existe um modelo 
único e pré-determinado para descrevê-lo. A característica física/arquitetônica dos espaços é um 
dos elementos que representam o que seja este aparato. A dificuldade de conceituação está na 
definição de que tipo de atividades e funções estes espaços oferecem ao seu público frequentador. 
Estes locais, demarcadamente físicos, abrigam atividades de caráter educativo, de ampliação 
cultural, de lazer, de recreação, de socialização.  Com o surgimento da tecnologia e das redes 
sociais digitais, abre-se uma janela para o mundo, em relação às atividades culturais no ambiente 
digital. Essa oportunidade oferece uma saída para atender à demanda reprimida e destacar-se 
não apenas como uma alternativa, mas como uma prioridade. A sociedade contemporânea é 
desafiada pela efemeridade, que se marca no modo de viver e de (re)produzir determinadas 
grades programáticas culturais em espaços virtuais, cuja tecnologia digital acentua ainda mais 
a questão da fugacidade do tempo. Desse modo, pode-se dizer que a dinâmica programática 
dos centros culturais funciona é parecida com a das redes. As ações, de ambos exemplos, têm 
uma grade definida e sistematizada com hora para começar e terminar. No caso dos centros 
culturais, o efêmero está relacionado à grade programática das atividades que preenchem 
aquele aparelho cultural diariamente. Shows musicais têm hora para começar e terminar; 
exposições periódicas contam com data para montagem e desmontagem; apresentações de 
teatro têm temporadas com períodos pré-determinados; entre outros exemplos que abrangem 
o universo programático dessas instituições. Já nas redes sociais efêmeras, como no caso do 
Instagram Stories, por exemplo, o passageiro está relacionado ao tempo em que uma publicação 
fica disponível para que os usuários a visualizem. Neste caso, são de 24 horas. Entende-se por 
efêmero aquilo que dura um só dia; tendo caráter passageiro, ou seja, transitório. A arte pode 
ser considerada efêmera, transitória, assim como o Instagram Stories, cujas postagens duram 
breve período. Democratizar o acesso à cultura é premissa básica desses espaços das grandes 
cidades. A disseminação da educação pela e para a arte é potencializada a partir do momento 
em que tecnologias digitais de vasto alcance atuam como aliadas no processo de difusão da 
ação cultural. O Instagram Stories se torna uma plataforma de acesso à educação e à cultura a 
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partir do momento em que os centros culturais passaram divulgar a programação e a ampliar 
a capacidade de alcance a um número maior de pessoas, de modo a diluírem as barreiras 
geográficas que interferiam anteriormente neste processo. 

Palavras-chave: Centros Culturais; Instagram Stories; Cultura e Arte; Redes Sociais; Cultura e 
Acesso.
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A CAUSA AUTISTA: ATIVISMO DE PAIS DE AUTISTAS 
NA INTERNET

Adriana Cançado Munayer / PUC-Minas1

RESUMO: Este estudo tem como objeto analisar as manifestações de ativismo no ciberespaço 
dos pais com filhos autistas e seus impactos nas políticas públicas, nas formas de inclusão 
(escolar e social) e nas abordagens terapêuticas. A compreensão do diagnóstico de autismo, de 
suas causas, de sua sintomatologia e do tratamento é de extenso interesse no meio científico, 
contudo, há poucas produções cientificas acerca das manifestações sociais dos pais com filhos 
autistas e de seus possíveis impactos. No percurso histórico, vê-se o posicionamento dos pais 
frente às posições nosográficas da categorização da patologia, às abordagens terapêuticas, 
às garantias de tratamento e às posições políticas na sociedade, produzindo, assim, ações 
ativistas na causa autista. Antigamente, a família encontrava destaque nessa história no papel 
de culpada pela doença. Já, atualmente, o destaque dado aos pais se faz pela participação nos 
tratamentos, nas possibilidades de auxílio para a autonomia do autista, tornando-se difusores 
de informações a respeito do autismo. De acordo com a história que o autismo vem construindo, 
a cada momento, novas teorias surgem como explicação e base para possibilidades terapêuticas. 
As escolhas metodológicas do presente estudo são direcionadas para a pesquisa bibliográfica e 
para a pesquisa de campo, realizada na internet, a partir de coletas em blogs, fanpages e sites 
criados por pais com filhos autistas, meios técnicos nos quais há a possibilidade de interação, 
construindo um fenômeno virtual de atuação ativista na causa autista, comportamento 
transformado pela informatização. Os Estudos Culturais foram a referência maior da pesquisa, 
que se ocupou também da repercussão das manifestações de ativismo em quesitos legais, 
diagnósticos, terapêuticos e qualitativos da vida dos pais de autistas. Os dados e as reflexões 
decorrentes do presente estudo tiveram como objetivo marcar o ativismo social da causa autista 
e servir de motivação tanto para lutas quanto para participação coletiva, buscando melhor 
qualidade de vida para os filhos e, consequentemente, para os próprios pais. Assim, marca-
se a reponsabilidade e o papel facilitador que as redes sociais, no ciberespaço, oferecem para 
o reconhecimento da cidadania da pessoa com autismo, para possibilidades de expressão das 
necessidades delas e de suas famílias. 

Palavras-chave: Autismo; Pais; Ativismo social; Ciberespaço. 
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EDITANDO A BRECHA DE GÊNERO NA WIKIPÉDIA: 
MARATONAS DE EDIÇÃO DE VERBETES COMO 
ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA

Érica Camillo Azzellini / CEPID NeuroMat1

Luís Mauro Sá Martino / FCL2

RESUMO: Ante o contexto tecnológico e comunicativo contemporâneo de participação social, 
nota-se a formação de espaços de experimentação que ampliam o acesso ao conhecimento 
e incentivam a colaboração participativa em sua constituição. Nesse sentido, a Wikipédia, 
enciclopédia online fundada por Jimmy Wales, em 2001, pode ser observada como uma 
plataforma na qual, a partir de interações tecno-coletivas, os mais variados saberes são 
estruturados e disseminados de forma coletiva e colaborativa. Segundo seu fundador, a Wikipédia 
viabiliza não apenas o acesso ao conhecimento de terceiros, mas também o compartilhamento 
do conhecimento de cada pessoa disposta a participar da enciclopédia, suscitando reflexões 
sobre as intersecções entre conhecimento disponível e conhecimento possível na maior obra 
de referência do mundo. As estruturas da Wikipédia são desenhadas de acordo com cinco 
pilares: enciclopedismo, neutralidade de ponto de vista, licença livre de conteúdo, convivência 
comunitária na construção do conhecimento e não fixidez de regras além das dos cinco pilares. 
Com isso, vale pontuar que as dinâmicas de estruturação do conhecimento na Wikipédia  
podem por si, em certa medida, ser consideradas uma utopia real (WRIGHT, 2010), uma vez 
calcam uma mudança social emancipatória, promovendo objetivos democráticos e igualitários. 
Avaliando alguns aspectos, nota-se um caráter não mercadológico pelo acesso gratuito e pelas 
contribuições voluntárias e não remuneradas; a participação total, aberta e igualitária; as 
interações diretas e deliberativas entre os participantes; a governança democrática a partir do 
surgimento e desenvolvimento de mecanismos de controle social adequados à estrutura livre 
da plataforma. Além disso, a Wikipédia tem aspecto de reflexibilidade e autocrítica (BURKE, 
2012), que fomenta a capacidade de revisão de práticas sociais ante o conhecimento e a partir 
dele próprio, de forma que a colaborar para além do aumento na quantidade de conteúdo 
enciclopédico livre, atingindo um grau qualitativo na própria forma de organização do saber 
contemporâneo sobre diversas temáticas. Embora a Wikipédia seja passível de edição por 
qualquer pessoa que tenha acesso à Internet, estima-se que 90% dos editores sejam homens, 
o que faz com que surjam na comunidade wikimedista iniciativas voltadas para a redução da 
disparidade de gênero tanto entre os próprios voluntários quanto nos conteúdos produzidos por 
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eles. Uma estratégia para tal é a realização de editatonas – maratonas de edição de verbetes –, 
que podem ser temáticas ou mais generalistas. É possível observar as editatonas, em geral, como 
um espaço de construção de cidadania, na medida em que se unem esforços para a ampliação 
de determinados conteúdos na Wikipédia, como mulheres notórias da ciência e tecnologia 
historicamente invisíveis em dinâmicas mais tradicionais de elaboração do conhecimento, por 
exemplo. Com isso, grupos ativistas se apropriam da centralidade da Wikipédia no consumo 
e na disseminação de informação contemporânea, intrínseca à plataforma, como forma de 
participação social na construção de narrativas que contemplem minorias políticas, respeitando 
as normas de contribuição, acordadas pela comunidade wikipedista.

Palavras-chave: Wikipédia; Cidadania; Gênero; Conhecimento; Participação Social.
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O COTIDIANO ESCOLAR NAS REDES DIGITAIS: 
UMA MIDIATIZAÇÃO QUE TEM ACIRRADO A 
COMPETITIVIDADE INSTITUCIONAL

Luciana Livia Gonçalves / PUC-SP1

Pollyana Ferrari /  PUC-SP2

RESUMO: No mundo da convergência das mídias, escreve Jenkins (2008, p.27), todo consumidor 
é cortejado por meio de diferentes suportes midiáticos, ao mesmo tempo em que todas as marcas 
são vendidas e todas as importantes narrativas são contadas. A convergência – conceito antigo 
que assumiu novos significados com o uso de dispositivos móveis de internet – é entendida pelo 
autor como processo tecnológico que se dá entre os aparelhos ou dentro deles, provocando 
uma transformação cultural e comportamental dos consumidores, os quais são “incentivados 
a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” 
(Ibidem, p.28). Um comportamento que deixa de ser passível, previsível e isolado, para se 
tornar ativo, conectado e migratório, declinando a fidelidade a qualquer produto ou serviço. 
A escola não está apartada desse cenário, pelo contrário: ela também compete pela atenção 
e pela preferência dos pais e dos alunos, utilizando, para isso, múltiplos suportes midiáticos. 
A midiatização da vida escolar, feita tanto pela própria instituição de ensino quanto por seus 
frequentadores, estimula a comparação dos projetos e atividades que as escolas realizam quanto 
ao desempenho de seus alunos, à disponibilização de estrutura arquitetônica ou às melhorias 
implementadas (ou não), com o fito de atualizarem o processo pedagógico frente aos desafios 
da contemporaneidade. Para Friedman (2017, p.182), a velocidade com que o fluxo digital de 
informações e ideias circulam pela rede contribui para as rápidas mudanças de opinião pública, 
pontos de vista e tradições que antes pareciam sólidas e permanentes. Nessa direção, o presente 
artigo pretende examinar os recentes fluxos discursivos de escolas particulares tradicionais de 
São Paulo, utilizando como referenciais teóricos autores como Zygmunt Bauman (2009; 2017) 
para pensar o mundo contemporâneo; Henry Jenkins (2008), o contexto das mídias; Andrea 
Semprini (2006), a marca pós-moderna.

Palavras-chave: Comunicação Escolar; Escola Tradicional; Redes Digitais;
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POSTE COMO UMA GAROTA: O PAPEL DAS REDES 
SOCIAIS NA ORGANIZAÇÃO DE MOVIMENTOS 
SOCIAIS PELA VALORIZAÇÃO E VISIBILIDADE 
FEMININA NO ESPORT 

Renata Galdino / PUC-Campinas1
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RESUMO: Com o avanço tecnológico, os movimentos sociais passaram a se constituir 
fortemente por meio de redes sociais on-line. Essa transformação não se dá porque a 
tecnologia simplesmente em si determine que ela aconteça, mas, sim, porque a atual 
estrutura social em rede depende de uma base tecnológica para se desenvolver. No 
início dos anos 1990, o Girl Games Movement (cuja tradução livre seria “Movimento de 
Jogos para Garotas”) tinha por propósito pensar práticas conjuntas entre comunidades 
jogadoras, desenvolvedoras, ativistas e acadêmicas para criar uma cena gamer 
livre de misoginia, de objetificação sexual e de estereotipização feminina. Naquele 
período, as redes sociais ainda estavam em sua fase embrionária, todavia ferramentas 
comunicacionais, como e-mails, chats e fóruns, foram essenciais para o desenvolvimento 
do Girl Games Movement. Assim, este trabalho tem por objetivo investigar como os 
movimentos sociais contemporâneos buscam construir uma cena feminina profissional 
de eSport no Brasil, neste contexto de profunda massificação das redes sociais on-line. 
Para tanto, a pesquisa se baseia nas reflexões teóricas de Manuel Castells sobre a relação 
entre o associativismo e as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação). Por meio 
da metodologia de análise das redes sociais e da pesquisa exploratória, descritiva e 
analítica de cunho qualitativo, buscou-se refletir sobre como as mulheres brasileiras têm 
se organizado para trazer visibilidade e valorização para o eSport feminino. Em geral, 
os movimentos sociais são desencadeados por emoções, especialmente a raiva, que 
derivam de algum evento significativo, capaz de encorajar os indivíduos a superarem o 
medo de desafiar o poder opressor. Nascida de um sentimento de indignação, a injustiça 
instiga determinados grupos a lutarem por mudanças, esperando reverter o contexto. 
São esses ingredientes que parecem estar presentes de forma abundante na cultura 
gamer contemporânea, constantemente influenciada pelo surgimento de campanhas, 
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pelo uso de hashtaghs, pelas vozes de coletivos e de organizações femininas, fomentando 
a participação de mulheres na cena do eSport. 

Palavras-chave: eSport; Movimentos Sociais; Feminismo; Game. 
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O ARCO-ÍRIS E A CRUZ: MULTIMODALIDADE E 
MIDIATIVISMO NO YOUTUBE 

Marco Túlio Pena Câmara / UNICAMP 1

RESUMO: A proposta deste trabalho é a análise de dois vídeos do canal “Mundo Pequeno”, 
participante do projeto Creators for Change: “De um filho gay cristão, para pais cristãos de filhos 
gays”2 e “O que a bíblia não diz sobre homossexualidade”3. Pretendemos suscitar discussão de 
como os elementos multimodais contribuem para a construção de sentido e significado em 
produtos audiovisuais, como os vídeos do YouTube. Se os considerarmos enquanto exemplos 
atuais de manifestações e práticas de linguagem no ciberespaço, poderão resultar e caracterizar, 
em neste caso específico, prática midiativista. Os vídeos foram escolhidos devido à temática de 
interessa desta pesquisa. Desde o início do canal, Murilo se classifica enquanto “negro, nordestino, 
gay, católico”, citando, inclusive, parte de sua pesquisa acadêmica, que envolve sexualidade e 
religiosidade. Esses vídeos, portanto, foram os primeiros a tratar sobre o assunto no formato 
de youtuber tradicional, com apenas o produtor do canal falando diretamente para a câmera 
(CORUJA, 2017). Importante destacar que este artigo faz parte de uma pesquisa maior, ainda 
em andamento, que analisa o midiativismo no YouTube a partir dos seus aspectos multimodais 
e da recepção pelo discurso. Assim, o presente estudo se baseia na teoria da multimodalidade, 
aplicada aos vídeos no YouTube, na construção de sentido da mensagem, que visa à veiculação 
e à defesa, considerando o discurso, as escolhas lexicais, as falas, gestos, olhares, vestuário, 
enquadramento e postura (IEDEMA, 2001; NORRIS, 2004; O’HALLORAN, 2004; KRESS, 2016), na 
produção do sentido ativista ao qual o vídeo se propõe, enquanto possível mudança social, a 
partir de tais representações discursivas (BRAIGHI, 2016, CÂMARA; DIAS, 2018). Nesse sentido, 
questionamo-nos: como essas características multimodais auxiliam na construção do sentido 
midiativista ao qual se propõe? Nossa hipótese é a de que este sentido é construído a partir 
de atributos multimodais e de seu poder de persuasão, que incentivam a discussão, a reflexão 
e a possível futura mudança social, enquanto prática norteadora e instigante do  midiativismo 
como objeto empírico e teórico. Para tanto, procuramos discutir o conceito e a aplicação do 
midiativismo (MATTONI, 2013; BRAIGHI, 2016; DI FELICE, 2016; BRAIGHI, CÂMARA, 2018), 
principalmente considerando a Internet como principal suporte e meio para ampliação de tais 
práticas engajadas; os aspectos multimodais que compõem os vídeos, que se portam como 
meio, e a linguagem utilizada pelos midiativistas. Com este trabalho, pretendemos mostrar como 
os discursos multimodais são carregados de significados e como eles auxiliam na produção de 
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245

sentido midiativista, passível a partir da pluralidade de produções de conteúdo no ciberespaço e 
da possibilidade de análise delas. Dessa forma, esperamos contribuir para a discussão e possíveis 
reflexões multimodais, sobretudo de objetos inseridos no ciberespaço, em que se considera o 
amplo alcance e poder de difusão e divulgação de tais conteúdos. 
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“ERA UMA VEZ UM VOTO...” E AS FORMAS DE 
SE DEBATER, PENSAR E EXERCER POLÍTICA POR 
MEIO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO. 

Adannick Fontes Nascimento / UFC1

Geórgia da Cruz Pereira / UFC2

RESUMO: Com a evolução dos processos tecnológicos e o barateamento das tecnologias da 
informação/ comunicação (TIC’s), o modo como os consumidores de mídia se relaciona com o 
conteúdo e com outros consumidores sofreu grandes transformações. A cultura de convergência, 
em associação direta à cultura participativa, evidencia o papel do usuário das redes como 
produtor, consumidor e disseminador de novos conteúdos. A presença nas redes sociais e o 
conhecimento do funcionamento dos algoritmos de repasse de conteúdo para os usuários delas 
têm ajudado tanto no posicionamento comercial de empresas quanto político em campanhas 
presidenciáveis, como bem observamos nas eleições de Trump e, mais recentemente, de Jair 
Bolsonaro nas últimas eleições presidenciáveis no Brasil. O presente trabalho procura analisar 
e compreender como a sociedade civil contemporânea se apropria das TIC’s e as converte 
em produtos multimidiáticos, a fim de debater, informar e propor novas formas de se fazer 
política no Brasil. O corpus de estudo que vai ajudar na análise e compreensão desse cenário 
é a série “ERA UMA VEZ UM VOTO...”, da youtuber Julia Tolezano, mais conhecida como Jout 
Jout. O primeiro vídeo da série conta com 811.552 visualizações até o presente momento e, 
além da grande quantidade de acessos, o recorte foi escolhido tendo em vista a formatação 
pouco usual dos vídeos da influencer que, embora já tenha abordado temas de cunho político-
social, pela primeira vez, contou com uma produção estética diferente da usual, voltada para 
um tema específico sequenciado. Assim, para este trabalho, utilizar-se-á o software Netlytic; o 
qual permite coletar dados a partir de fontes diferentes: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, 
Feeds e Google Drive, fazendo a contagem de palavras mais frequentes e permitindo identificar 
a relevância de tópicos, visualizando as palavras-chave em contexto. Além disso, a análise de 
conteúdo se faz necessária no estudo desse objeto, pois auxiliará na compreensão tanto da 
estrutura da narrativa, que foi desenvolvida para essa série, quanto do impacto desse conteúdo 
na comunidade que acompanha o canal da influenciadora. 

Palavras-chave: Cultura de Convergência; Política; You Tube; Cultura Participativa; Influencer.
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CRIADORES DE CONTEÚDO E CURADORIA: UMA 
ANÁLISE DOS PODCASTS JORNALÍSTICOS E DA 
DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
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RESUMO: Num contexto hiperconectado e com volume cada vez mais crescente de conteúdos 
inseridos na rede a todo momento, as comunicações, em especial o jornalismo, têm passado 
por grandes transformações. Essas mudanças têm marcado não somente as rotinas produtivas 
dos meios de comunicação, mas a necessidade de filtragem dos conteúdos nesse mar de 
informações. Há ainda a necessidade de validação em meio aos fenômenos da pós-verdade, fake 
news e desinformação. Têm emergido produções independentes de conteúdo, que já não são 
tão novas assim, como os podcasts e newsletter, os quais se apresentam como alternativa para 
um público que busca informação de modo filtrado e selecionado por seus criadores, priorizando 
discussão e aprofundamento em detrimento de volume de informação. Podcast vem da junção 
do termo iPod (mp3 player da Apple) e da palavra broadcast (transmitir); tratando-se, portanto, 
de um conteúdo de áudio digital que começou a ser difundido na internet no começo dos anos 
2000 (FERRARETO, 2014). Outrora, a mídia era mais voltada a nichos e conteúdos específicos; 
agora, nos últimos anos, ela cresce em volume e variedade, tendo sido adotada como estratégia 
de comunicação por grandes empresas como New York Times (The Daily), Folha de S. Paulo 
(Presidente da Semana, Café da Manhã), Nexo Jornal (Durma com Essa), além de produções 
independentes como o Mamilos, Petit Jornal, dentre outros. Assim, o presente trabalho avalia 
essas práticas, suas características/ peculiaridades, seu apelo junto ao público e seus usos como 
veículos jornalísticos, observando como têm alcançado um papel curatorial na abundância de 
informação e na descentralização de meios produtores de conteúdo. Discute-se como se dá a 
conversão desses criadores de conteúdo em formadores de opinião/influenciadores, bem como 
seu papel como gatekeepers, numa era marcada pelas ‘bolhas algorítmicas’ computacionais, 
formando comunidades inéditas (RANCIÈRE, 2009) em torno dessas produções midiáticas, como 
prática discursiva de democratização da comunicação em tempos de redes sociais (RECUERO, 
2003).
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A(U)TIVISMO: A LUTA PELO RECONHECIMENTO DO 
AUTISMO NA REDE 

Igor Lucas Ries / UTP1

RESUMO: Esta pesquisa busca a compreensão das práticas comunicacionais, provenientes 
das publicações de cunho ativista que defendem a inclusão e a conscientização do autismo, 
constituindo-se na rede social digital Facebook como exercício de democracia e de luta por 
reconhecimento. A página investigada é gerenciada pela jornalista e ativista Adriana Czelusniak, 
mãe do Gabriel, autista. Denominada Adriana Czelusniak (vivendo a inclusão), esta comunidade 
traz publicações com reflexões sobre o tema, informações de eventos, notícias, entrevistas e 
campanhas de apoio à causa do transtorno do espectro autista, às pessoas com deficiência e à 
inclusão. O recorte temporal contempla a análise das publicações, realizadas entre abril de 2017 
e abril de 2019, considerando que este mês (abril) concentra muitas ações de luta pela causa, 
deste a instituição de 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (ONU, 
2007). Tendo o autismo em pauta, as manifestações se intensificam em abril, reverberando, 
oscilando durante o decorrer do ano e tentando não perder forças, visto que a conscientização 
não pode parar, já que o transtorno é permanente nas vidas dos sujeitos afetados e nas suas 
redes sócio afetivas. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) – condição do desenvolvimento 
neurológico, caracterizado por uma alteração da comunicação interpessoal e da presença de 
comportamentos repetitivos e estereotipados, percebidos desde a infância – atualmente, 
ocorre em um caso a cada 68 (CDC, 2014). Desta forma, alinhando-se a esse cenário, as práticas 
interacionais ampliam-se entre grupos que compartilham vivências, que buscam informações, 
tratamento, apoio, manifestando-se de maneira ativista, reivindicando a ressignificação do 
transtorno e a diminuição do estigma. Através da análise cultural (HINE, 2004, 2015), busca-se 
a ênfase nestas práticas comunicacionais e nas perspectivas discursivas, exercidas por atores 
sociais, como no caso de Adriana Czelusniak, cuja luta ressalta as experiências adquiridas e as 
buscas por reconhecimento. Após caracterizar o TEA, em sua conjunção histórica e estigmatizada, 
reflete-se sobre as práticas e interações comunicativas, que se efetivam por meio do uso das 
redes tecnológicas, impactando cultural e democraticamente, neste contexto discursivo e 
conversacional. Atentando-se aos testemunhos da jornalista, analisam-se as falas e relatos 
por ela produzidos em contraste com o contexto cultural que a norteia. Desta forma, espera-
se a aproximação desses achados aos elementos formadores de um capital social (RECUERO, 
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2014) para o TEA e seus atores, bem como o contraste entre as esferas do reconhecimento 
intersubjetivo (HONNETH, 2003), de modo a se contribuir para a ampliação da expectativa da 
constituição de novos padrões e, por sua vez, de novos significados para o autismo. 
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