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Redes Digitais e Culturas Ativistas é um evento elaborado pelo Programa de Pós-Gradua-
ção 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 par-
ticipantes a fim de criar espaços que aproximem diferentes áreas do saber/fazer político, cultural 
e midiático.

Temática do IV Encontro: Fronteiras entre linguagens, mídia e 
arte

Em meio aos processos identitários contemporâneos, revelam-se espaços de contato de 
diversas linguagens e lugares de potência que são alimentados pela inconstância do movimento e 
pela necessidade de mudança. No 4º. RDCA, a “fronteira” representa o elemento que se abre para 
transformações (des)estruturantes. Em que pesem as turbulências políticas, culturais e sociais do 
mundo contemporâneo, pode haver nos espaços limítrofes uma força para que prolifere a criação 
de novas formas de ser e de se viver. É no contato entre culturas, poéticas, mídias, imagens, corpos, 
espaços, tecnologias e redes, e na interdisciplinaridade que esses contatos geram, que almejamos 
centralizar os debates das discssões desse Encontro.

Na crise das narrativas totalizantes que orientaram por muito tempo as escolhas dos indi-
víduos, buscamos olhar para a borda como um lugar onde acontecem hibridizações que, por suas 
impurezas e tensões, carregam o lugar do estranho, do inusitado, do diferente. Nos limites, esta-
mos encontrando respostas para um mundo em crise, que se repensa a partir de verdades que são 
desconstruídas a todo instante, mas que ao mesmo tempo pode oferecer alternativas que vão se 
configurando nos fluxos artísticos, comunicacionais e culturais em constante movimento.

Pensar uma cultura em transformação que se reconfigura a partir do contato com a diversi-
dade que se (re)descobre em estratégias de visibilidade e reconhecimento. Essa é a proposta.

O evento foi realizado em formato remoto nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2020 no Centro 
de Linguagem e Comunicação, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
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Exposição Artística

 O evento contou com uma exposição artística em formato virtual. 
 Os trabalhos ficaram disponíveis no endereço: 
 https://culturasativistas.wordpress.com/exposicao-artistica/
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Setup 2000
Autora: Lia Maurer

Após experimentações com câmeras pinholes e utilização do recurso de longa exposição no 
meio digital, minha atual pesquisa tem como objetivo investigar e criar fotografias não figurativas a 
partir da edição digital, construindo uma narrativa poética e analisando a percepção do observador 
sobre essas obras. Devido ao cenário atual de pandemia, na qual eu não poderia sair para registrar 
novas imagens, decidi ressignificar fotografias da minha última viagem, retirando o referencial figu-
rativo e exibindo o resultado em redes sociais. Na edição, foi interessante observar que uma única 
imagem gerou infinitas possibilidades, refletindo que o artista delimita o resultado que quer dentro 
de um potencial ilimitado.

 
Fabulações das Raízes
Autora: Maria Madalena Felinto Pinho Ramos

Desdobramento do projeto de pesquisa em arte e sobre arte “água de pé olho d’água cabe-
ceira ou O Arquivo Vivo das Coisas“ (2018). “fabulações das raízes” é um ensaio composto de foto-
grafias do arquivo da proponente do projeto, o qual mescla imagens capturadas em campo para o 
projeto “água de pé…” e outras do álbum de família.

Tanto as imagens registradas em 2018, ano da ação artística sobre o igarapé, como as do 
arquivo de família de 1980 foram geradas no mesmo entorno que habita o igarapé Rio Grande. As 
imagens capturadas pela antiga Kodac desdobraram-se na materialidade digital. São reverberações 
das raízes de uma família cujo movimento deu-se pelas águas do rio. Existe na natureza um tipo de 
intimidade orgânica que é o exemplo perfeito das relações rizomáticas. Denomina-se mutualismo: 
ambas as espécies estão de tal forma dependentes uma da outra que, em caso de separação, não 
conseguem sobreviver. A fotografia testemunha essa dependência.
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Jornal Travesti Viva!
Autores:   Antonia Nascimento Moreira, Rafa Kennedy, Xãntana Xantara, Vicenta 
Perrotta, María Letícia Ohana, Ana Giselle Batista dos Santos, Ana Flor Fernandes 
Rodrigues, Alice Guél, Pisci Bruja, Magô Tonhon, Tata Guarino, Coletivo Transmar-
ginais, Coletiva Fudidasilk e Harpia Satanara

Primeira edição do jornal Travesti VIVA!*, publicação com artistas e intelectuais do movi-
mento trans brasileiro. A edição é inspirada na capa do jornal ‘O Lampião’ de 1981, cuja manchete 
ostentava “Brasil, o país campeão mundial de travestis”.

Nessa época travestis brasileiras chegaram com tudo na Europa, voltando “feitas” ao país e 
construindo todo um imaginário travesti no Brasil. Esta edição do jornal tenciona o espaço editorial 
com a nossa visão ao se contrapor a edição de 1981 onde homens gays faziam pesquisas etno-
gráficas com travestis para escrever suas histórias, em redutos de prostituição na capital paulista.

Desta vez, somos nós falando por nós mesmas, sem intermediários. Somos um movimento 
de autonomia.

O jornal foi produzido como recompensa do financiamento coletivo do desfile de Vicenta 
Perrotta na Casa de Criadores em São Paulo em novembro de 2019.

 
Janelas Paralelas: Mundos Possíveis
Autores: COM.6 (Agda Carvalho, Clayton Policarpo, Daniel Malva, Edilson Ferri, Mi-
guel Alonso, Sergio Venancio)

“Janelas Paralelas: Mundos Possíveis” é uma performance coletiva online, realizada durante 
a transmissão de uma reunião entre os integrantes do coletivo e convidados em videochamada. 
Cada participante interage com a performance a partir de um diálogo corporal e gestual, comparti-
lhando sua imagem e seu espaço-tempo. As respostas corporais são disparadas tanto pela sono-
ridade como pela movimentação do outro durante a performance. Simultaneamente construímos 
uma composição audiovisual que será transmitida pela internet em tempo real

O trabalho propõe ressignificações das janelas virtuais em uma situação híbrida com os sof-
twares de videochamadas, de gravação, edição e transmissão ao vivo, bem como outros dispositi-
vos de modulação do som. Espaços de contaminação mútua dos integrantes que reagem ao acaso 
e à imprevisibilidade. Um questionamento do uso constante e exacerbado destas ferramentas, que 
neste momento de pandemia solicita de todos, como aponta Couchot, uma “entidade híbrida”.

Técnica: vídeo (registro de performance)
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Híbrido_01
Autores: Igor Mendonça, Nathan Barros e Clara Cornejo.

Híbrido_01 é uma vídeo-performance que busca explorar o indivíduo contemporâneo a par-
tir de sua configuração biotecnológica. Através da manipulação de imagens de nossos sistemas 
internos – células, corrente sanguínea, DNA – e imagens de nossa composição externa – rostos, 
pés, mãos – pretendemos transportar o espectador para uma viagem interna por seu próprio corpo 
e ser.

//transitando entre paradoxos :: orgânico e sintético :: físico e virtual :: interno e externo :: 
presença e ausência :: som e silêncio :: simples e excessivo :: lavado e saturado :: passeando entre 
binariedades construídas e explorando suas purezas e extremos//

 
Operação Salva-Castelo
Autor:   Fernando Miramontes Foratttini

“No Brasil, discursos de um golpe como um “movimento que perdeu os rumos” ainda per-
duram e indivíduos que participaram dele buscam legitimar suas ações passadas e representar-se 
como atores democráticos legítimos atuantes na condução do país, como a grande mídia. O intuito 
deste trabalho é realizar a denúncia destes meios e desmistificar estes discursos “conciliadores” 
que não desejam a responsabilização dos envolvidos. Pretendemos mostrar como a relativização 
permite que certas personalidades consigam ser eleitas para altos cargos públicos e que meios 
que apoiaram a ditadura ainda influenciem os rumos de uma jovem democracia. A obra denuncia 
estes discursos repetitivos que visam normalizar e suavizar um dos piores momentos de nossa his-
tória ao selecionar 5 editoriais destes jornais e dois discursos colocando-os em estilo Lo-Fi – com 
músicas criadas por mim. Esse estilo possui como característica o saudosismo traduzido em um 
som com fidelidade baixa, aliado a batidas modernas, num ritmo repetitivo, mas calmante.”



14

Corpo Depois do Corpo
Autora: Oara de Jesus

Fotografias que nascem das minhas inquietações e experiências. Enquanto artista experi-
mentadora, trabalho com diferentes linguagens. Na costura dos mundos torno-me híbrida. O que 
fui, não sou mais. O que sou fortalece o que não sou. Troco de pele. No atar e desatar de “nós” do 
meu corpo, lógicas da cria que se cria, adormece, entorpece. No fluxo, me habilito para entender os 
movimentos e intenções delineados no social, definindo a concepção contemporânea de existên-
cia. Consumados e consumidos, nossos corpos tornam-se mercadoria. Capturados e representa-
dos, tornamo-nos protótipos do ideal contemporâneo. Ao orbitar este mundo, meu corpo torna-se 
matriz. De quem? Do que? Orbito a mim mesma? Além dos mitos, dos deuses e da “carne” o ruído 
do mundo concreto permanece e direciona. Nosso corpo se dilui e se distrai, será que começa a 
sair de cena? Um corpo depois do corpo. Esta é a minha inquietação/experimentação.

 
ELA
Autoras: Fernanda Oliveira e Geovana Pagel

A performance multimídia “ELA” é construída a partir do encontro de fragmentos teatrais 
com projeções imagéticas. Utilizando-se de recortes de cena do espetáculo Oriki, traz a perso-
nagem híbrida Ofélia/Oxum em constante conflito e transformação. A ação é fundamentada no 
conceito de collage, apresentado por Renato Cohen no livro Performance como linguagem: criação 
de um tempo-espaço de experimentação, no qual o autor traz o termo como uma base para os 
processos estruturantes das performances. “ELA” nasce a partir das experiências da artista multi-
mídia Fernanda Oliveira e da atriz e jornalista Geovana Pagel – atravessadas pela potência estética 
e simbólica da personagem e mescladas às suas vivências como mulheres em um mundo no qual 
o corpo se faz cada vez mais político. A ação rompe com o discurso narrativo do teatro, por meio 
da collage, que cria um sample de fragmentos textuais verbalizados pela atriz e fragmentos imagé-
ticos projetados pela artista.

 
Projeto Circundante
Autores: Maria Angelica Trombini

Este trabalho faz parte de uma pesquisa sobre o signo da luz, abordagem desse experimen-
to é refletir sobre o papel do signo da luz, o laser, neste caso tem sua projeção alterada aos poucos 
pelo próprio movimento que sustenta o movimento. É um percurso indefinido que a luz percorre 
neste deslocamento mínimo, mas que resulta numa animação espontânea.

A cor do laser foi escolhida como sinal de alerta, como é o habitual de sinalizar perigo, stand 
by, semáforo e outros avisos luminosos que nossa sociedade convencionou.
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Arte urbana vive na EMEF Pe. Leonel Franca
Autor: Fellipe Eloy Teixeira Albuquerque

O Projeto Arte Urbana e Cidadania é um projeto de formação descentralizada possível gra-
ças ao Programa Mais Educação, iniciativa da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo 
(SMESP). Desenvolvido na EMEF Pe. Leonel Franca, endereçada na Rua Xavier dos Pássaros, nº. 
39- Jardim Rincão - São Paulo/SP, CEP: 02991-100, e programado para ocorrer durante os meses 
de março e dezembro de 2019, contou com um conjunto de oficinas e workshops sobre técnicas e 
modalidades de artes urbanas resultando em intervenções artísticas no prédio escolar. As ações 
interventivas não seguiram um padrão pré-estabelecido, mas contou um conjunto de tipos de in-
tervenções que foram sendo aplicados, conforme a necessidade de cada temática trabalhada. Na 
totalidade das propostas as oficinas e workshops valorizaram, sobretudo, manifestações de fácil 
execução. As imagens ilustram os processos (preparação de paredes, lambe-lambes, impressões 
com estêncil), desenvolvidos junto ao projeto.
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INFLUENCIADORES DIGITAIS COMO FENÔMENOS 
SOCIAIS E AGENTES DO CONSUMO
Laryssa da Costa Gabellini1; Soraya Maria Vieira Ferreira2; UFJF

Desde as últimas décadas do século XX, o fenômeno do culto ao corpo na cultura ocidental 
foi ganhando uma face marcadamente empresarial, culminando no reforço da ideia de gestão dos 
hábitos e rotinas, e englobando os sujeitos contemporâneos em uma lógica que visa evidenciar o 
discurso de vida saudável e bem-estar, a partir da exposição dos corpos que acreditamos ser na 
sua maioria estereotipados devido ao imaginário criado através das redes sociais. Academias, clí-
nicas de beleza, cirurgias plásticas, métodos rápidos de emagrecimento e restrições fazem parte 
dessa receita. Os conteúdos postados partem desde recomendações alimentares à suplementos 
hipercalóricos, dos exercícios de alta performance às cirurgias plásticas, da busca pelo corpo per-
feito à ideia de sucesso na vida pessoal, profissional e amorosa. Esse discurso ganha potência e 
seguidores quando abrange os meios digitais, sendo rapidamente difundido por influenciadores e 
consumido por usuários de todos os tipos e classes diferentes. Pode-se definir as redes sociais 
como sistemas que permitem a construção de uma pessoa através de um perfil ou página, eviden-
ciando comportamentos a partir da interação realizada através de comentários e da exposição 
pública via rede social de cada autor desses conteúdos. O Instagram tem surgido como um dos 
principais canais de reprodução de conteúdo expositivo vinculado ao que chamaremos de sistema 
de construção social, em especial por sua grande popularização, com mais de um bilhão de usuá-
rios ativos. A partir dessa entrega feita na rede é possível enxergar uma dinâmica de extensão da 
própria personalidade do indivíduo, transformando seu perfil nas redes em um estandarte para ser 
exibido e reproduzido. Essa prática é possível através dos mecanismos oferecidos pela plataforma 
. Assim, pessoas começam a obter mais destaque que outras, criando os influenciadores. Nes-
se artigo iremos abordar apenas o nicho fitness que criou-se no Instagram, a partir da prática de 
exercícios e a necessidade de se enquadrar em um determinado padrão começam a ganhar força 
com o aumento da representatividade de indivíduos que potencializam esse tema do bem-estar e 
disseminam o discurso que determina a prática de exercícios como essencial, principalmente em 
tempos do Covid19, atual pandemia iniciada em dezembro de 2019 na China, momento em que a 
prática de exercícios tem obtido ainda mais atenção e soma uma quantidade exagerada de con-
teúdos voltados a manutenção do corpo magro adotada por inúmeros perfis de influenciadores e 
celebridade. Dentro desse nicho é possível observar que esses influenciadores conquistaram fama 
e ascensão no mundo digital através da alta exposição de seus corpos, e que seguem um padrão 
de construção e manutenção desse corpo ancorados nos preceitos de vida saudável, hábitos e ali-
mentação diariamente compartilhadas. Essa preocupação e necessidade com o corpo podem ser 
entendidos como vestimenta social que deve ser usada para criar um molde. Toda esse movimento 
de mudança, exercício de poder e novos significados oferece cada vez mais uma possibilidade in-
tensificada de um novo modo de exploração do consumo. Imposto a partir das lógicas de compras 
e diretamente intensificadas pelo crescimento do uso nas redes sociais. Propiciando assim formas 
próprias de subjetivações.
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Palavras-chave: Exposição; Corpo; Cultura Digital; Corpo como Capital; 
Influenciadores.

1 Mestranda na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Comunicação, sob a linha de pesquisa 
Competências Midiáticas Estética e Temporalidade. Faz parte do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Suas pes-
quisas abordam questões permeantes sobre corpo, redes sociais, performances e cultural digtal, laryssagabellini@
gmail.com.
2 Drª.Prfª da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Comunicação, atuando no programa de 
pós-graduação Competências Midiaticas Estética e Temporalidade. Faz parte do grupo de pesquisa Conexões Expan-
didas. Suas pesquisas dizem respeito a linguagem audiovisual, redes sociais digitais, transmidia, semiótica, tecnologia 
e convergência de mídia, sovferreira@gmail.com.
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SITUAÇÃO E LUGAR: A POSSIBILIDADE DA 
CORPOREIDADE COMO MEDIAÇÃO
Tiago Rodrigues MOREIRA, (UNICAMP)1

Um dos desafios que por hora me assola é justamente a tensão entre situação e lugar. Posso 
destacar de antemão a existência de uma confusão de sentido entre estes dois fenômenos quando 
voltamos para questões cotidianas. A velha questão, “quem outorga quem” sempre bate a porta. 
Seria possível pensarmos em um outorgamento em função do lugar e situação? Nosso intuito é jus-
tamente o de adensar essa confusão que já está em si colocada posta a eles. Nessa problemática 
sobre o poder de outorga, podemos destacar que o que vai tensionar essa relação são as ambigui-
dades inerentes ao lugar e a situação, colocando-os ora próximos ora afastados. Ambos são per-
tencentes um ao outro, porém, diferentes em si. A situação provoca a procura pela geograficidade, 
geografamos enquanto estamos situados em algum determinado lugar via corporeidade. O lugar 
seria a possibilidade de deixar ser invadido pela situação. Nossa proposta é de esvaziar o sentido 
imperativo e hierárquico entre estes dois fenômenos que estão sendo albergados. Pois, tanto o 
lugar quanto a situação só são possíveis pela possibilidade de ser livre, ou, da condição existencial 
da liberdade. Vejamos, podemos descrever uma situação corriqueira, uma sala de aula com alu-
nos (as) e professor (a). Nesse lugar temos uma situação, e a lógica permanece, nessa situação 
albergo o lugar sala de aula, mas se por ventura o (a) professor (a) resolve recolher seus materiais 
devido grande algazarra promovida pelo grupo de alunos (as). Essa situação deixa de ser uma situ-
ação de evento aula, assim como, o lugar deixa de ser sala de aula, e passa ser, lugar de algazarra 
promovida pelos (as) alunos (as). Percebemos a confusão que está instaurada, mas o desafio é 
saber qual o “x” da questão. Por que muitas vezes deixamos que o lugar seja imperativo frente às si-
tuações? Ou o sentido inverso. Outra questão, por que em grande porcentagem não tomamos nota 
da corporeidade? Ou seja, a corporeidade expressada pela situação e pelo lugar, foi crucial para o 
(a) professor (a) deixar a sala de aula. Temos uma pista para essa questão. O lugar tornou-se um 
fenômeno investigativo para muitas abordagens epistemológicas geográficas. A corporeidade que 
se perpassa na cidade por vezes vem sendo ajustada como significação do lugar que foi oriundo 
de uma situação, mantendo por vezes um sentido imperativo em sistematizar e hierarquizar as 
essências espaciais. Contudo, sabemos que parte desse movimento origina-se por existir uma tra-
dição filosófica aristotélica em encarar o lugar como um contêiner e situação como circunstância 
advinda desse contêiner. A corporeidade que é manifestada pelo ser-em-situação deve se abrir para 
a possibilidade de desagregar-se desse movimento de contêiner – circunstância, pois, isso propõe 
um apego ao lugar como segurança, como estabilidade e fixidez. A corporeidade como mediação 
entre situação e lugar provoca justamente a flexibilidade e liberdade do ser-em-situação.

Palavras-chave: Liberdade; Fenômeno; Descrição; Geografia Humanista; 
Fenomenologia Existencial.

1 Mestrando no programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (ICHSA) pela Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); endereço eletrônico; tiagoufvjm@gmail.
com
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A INTERNET É TERRA DE NINGUÉM? CORPOS 
GAYS E O SER ENTRE A CIDADE E AS REDES 
SOCIAIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.
Fernanda de Faria Viana Nogueira, UNICAMP1

Os corpos carregam uma história de significados que estão em relação intrínseca com sua 
existência. A multiplicidade é o lugar que em verdade festejam os corpos a sua existência, e dessa 
forma, torna-se a leitura de suas realidades mais honesta para que assim possam ser compreen-
didas as trajetórias que dão sentido aos seus lugares na cidade. O presente trabalho, dessa forma, 
busca a partir das vivências no trabalho de campo da pesquisa de mestrado, situar afundo as 
experiências constroem e atravessam as vivências dos homens gays na cidade de Campos dos 
Goytacazes. A perspectiva apresentada aqui se preocupa em tornar possível o desvelamento de 
como e por quem é feita a história de muito do que até hoje é vivido pela e na sociedade, quando 
nos referimos as normas e realidades vivenciada e sentidas pelos sujeitos de pesquisa. A vivência 
da sexualidade, dessa maneira, é um importante fio para compreender a existência desses homens 
gays, e, por conseguinte, suas trajetórias e experiências na cidade que se enlaçam com a narrativa 
da marginalização de seus – e outros diversos – corpos. Quais opressões e atravessamentos po-
dem sentir de diferentes formas a bicha afeminada, pobre, gorda e negra? Com esses questiona-
mentos, as experiências que aqui acompanharemos, se mostram extrapolar os limites da cidade, 
levando a experiência existencial de suas sexualidades para além do que se vive somente nos es-
paços “reais”. E é a partir desse extrapolar que nos atentamos no exercício dos relatos dos sujeitos 
de pesquisa: partimos também para a proposta de olhar com mais atenção o espaço virtual, e, mais 
especificamente, as redes sociais como Facebook e Instagram. Acontece que nesses espaços tam-
bém ocorrem disputas de poder, afetos, violências, marginalizações que se apresentam de formas 
complexas como uma intensificação do que vive nas ruas. A discussão do que se vive nesses espa-
ços virtuais, portanto, se torna urgente e inevitável, porque urge na forma de existir desses corpos.
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MÍDIA E MEDICALIZAÇÃO DO CORPO FEMININO: 
ESTÉTICA E SAÚDE EM MULHERES PRATICANTES 
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS
André Gustavo Flausino Vieira (UNIVALI)1, George Saliba Manske (UNIVALI)²

Atualmente o corpo parece expandir-se e hibridar-se através de hashtags, curtidas, filtros, 
stories e presets de um modo até então não realizado pela humanidade. Assume várias formas, 
cortes, cores, edições, manipulações, desenhos e outras alterações que o transformam do modo 
como se queira, virtualmente. A mídia digital, principalmente as sociais como Facebook®, Insta-
gram® e Youtube®, tornaram o corpo onipresente, sendo capaz de aparecer em vários lugares 
ao mesmo tempo. E da mesma forma que essa conexão consegue alterar a barreira de espaço/
tempo, parece ser uma cópia da realidade. A medicalização do corpo feminino ganha relevância 
neste cenário tendo em vista seu amplo significado na sociedade, incorporando diversos saberes 
e intervenções em sua produção. Através dessa pesquisa procuramos desenvolver uma tecnologia 
social a partir da mídia digital do Youtube®, desde a compreensão do modo como mídias sociais 
podem influenciar a medicalização do corpo de mulheres praticantes de exercícios físicos em uma 
academia de Itajaí/SC. As participantes da pesquisa foram organizadas em dois grupos, sendo um 
de 18 a 30 anos e outro de 31 a 45 anos, e separadas posteriormente por identidades geracionais, 
a saber, nativas e imigrantes digitais. Utilizamos uma abordagem qualitativa de caráter exploratório 
e para coleta de dados entrevistas coletivas com perguntas abertas, tendo análise temática como 
técnica de análise dos dados. Observamos que as mídias digitais, principalmente as redes sociais, 
influenciam a medicalização do corpo feminino através de mecanismos próprios. No caso das 
Nativas Digitais verificamos maior influência das mídias digitais na medicalização do corpo e uma 
concepção de padrão corporal imposta pela sociedade. No que se refere as Imigrantes Digitais 
observamos contrapontos a medicalização do corpo padronizado, gerando uma consequente re-
sistência a um padrão corporal imposto por essas mídias. A partir dos achados, construímos uma 
tecnologia social em um canal no Youtube® intitulada Medicalização do Corpo
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PÓS-CIDADE – CIBERESPAÇO, PANDEMIA E A 
TRANSPOSIÇÃO DOS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS
Fernando LONGHI, PUC-SP1

Metrópole, cidade global, cidade inteligente... os termos se confundem no rápido passo em 
que a cidade contemporânea se configura. Esta urbe ganha incontáveis discursos enquanto mol-
dada pela crescente ação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) sobre a maneira 
como nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Giselle Beiguelman aponta que os dispositivos 
digitais – agora indissociáveis de nossas rotinas – são mediados pela sociedade global e impac-
tam a geografia do real, consequentemente afetando nosso universo urbano. Segundo Beiguelman, 
à medida que incorporamos tecnologias e nos condicionamos à vida em rede, nasce um novo tipo 
de indivíduo, personalizável e aprimorável, submetido às forças multiculturais e homogeneizantes 
da globalização. Este indivíduo dobra sua existência entre o real e virtual e torna-se interface – o 
indivíduo cíbrido. Tendo em vista o impulso na utilização das TICs durante a crise do coronavírus no 
Brasil e no mundo, este artigo busca uma reflexão teórica acerca da ampliação do espaço público 
da cidade nas métricas virtuais. A utilização maciça de mídias digitais como solução de atividades 
interrompidas pelas políticas de distanciamento social traz à tona a questão da apreensão afetiva 
dos espaços da cidade. Ruas desertas agora dão espaço a massas de dados apenas imaginadas 
nos livros de ficção científica. Se os fluxos incessantes da sociedade em rede de Castells transfor-
mam a cidade e seus indivíduos cíbridos, a arquitetura, segundo Massimo Cacciari, contradiz toda 
essa aspiração hiperdinâmica – é sólida e inerte. No entanto, segundo este mesmo autor, os espa-
ços construídos existem de maneira significativa e simbólica para ancorar memórias afetivas, eles 
são corpos de referência, catalizadores de emoções. Podem ser manifestações da linguagem não 
falada, segundo a semiótica de Peirce. O que acontece quando temos que nos desfazer, mesmo 
que temporariamente, destas ancoragens corporificadas? A distopia urbana vivida pela pandemia é 
um mórbido e farto campo experimental. Esta crise nos permite explorar a concepção de urbanis-
mo expandido, a pós-cidade, a cidade dos indivíduos cíbridos. É nela onde os espaços de encontro 
da urbe não se reduzem a limites físicos, mas prolongam-se forçadamente para o campo virtual e 
dão espaço para fenômenos sociais transpostos da terra e do asfalto para o mar de bits do cibe-
respaço.
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CORPO, COMUNICAÇÃO E CULTURA: 
CORPOMÍDIA E A NATUREZA CULTURAL DO 
CORPO
NICOLE DUARTE FONTES LIMA, (UNISO)1

O presente artigo tem como objetivo apresentar possíveis relações entre corpo, comunica-
ção e cultura. 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. Os autores Muniz Sodré e Marshall 
McLuhan também compõem o referencial teórico, trazendo conceitos de cultura que dialogam com 
Katz e Greiner. Com este estudo, pretende-se gerar novos apontamentos sobre estudos em cultura, 
compreendendo-a a partir do corpo e de sua comunicação.

A teoria corpomídia parte de uma perspectiva de corpo que não é apenas biológica e nem 
cartesiana: este corpo é, ao mesmo tempo, biológico e cultural. O corpo não será visto como aquilo 
que expressa anatomia e fisiologia em sua qualidade cartesiana determinada pela dicotomia corpo 
e mente, mas sim, um corpo-mente orgânico e cultural, simultaneamente.

A sugestão do artigo é que esse corpo, enquanto ser biológico e cultural, seja a matriz da 
comunicação e, assim, das construções socioculturais, partindo das relações entre corpo e am-
biente, bem como da não separação entre natureza e cultura. No corpo do corpomídia inscrevem-se 
discursos, como define Foucault (1987), e além: o conhecimento se torna carne, carne do mundo. 
Do mesmo modo que os tecidos vitais compõem o corpo, ele também é composto de textos da 
cultura. Natureza e cultura, portanto, também são cruzamentos do corpo. Lidaremos com os textos 
culturais, ou discursos, inscritos no corpo do mesmo modo que tecidos orgânicos ou vitais: ambos 
necessários para a constituição do corpo e sua existência. Portanto, o corpo servirá de grande 
exemplo para reconhecer os cruzamentos entre natureza e cultura e a comunicação representará 
este processo.

Palavras-chave: Corpo e Comunicação; Corpo e Cultura; Teorias do Corpo; 
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JOVENS NO INSTAGRAM: UM ESTUDO SOBRE A 
EXPOSIÇÃO NOS STORIES
Milena Possar GARCIA, (USCS).1 Alan César Belo ANGELUCI, (USCS).2

A sociedade contemporânea está cada vez mais tecnológica, sua população se apropria 
cada vez mais de dispositivos móveis e está constantemente inserida nas redes sociais, entre as 
principais, o Instagram vem se mostrando uma rede em constante crescimento, sempre trazendo 
atualizações e lançando novas funcionalidades como é o caso dos Stories, recurso criado em 2016 
que possibilita a publicação de fotos ou vídeos de até 15 segundos que ficam disponíveis para vi-
sualização por 24 horas. Os jovens se caracterizam como o grupo mais dinâmico na apropriação 
dessas novas tecnologias, mostrando-se sempre interessados em entender a lógica dessas redes. 
Por estarem constantemente imersos em dispositivos móveis, essa geração apresenta grande fa-
miliaridade com as redes sociais virtuais e as imagens virtuais, utilizando-as não só como meio 
para socializar com seus amigos e assim se sentirem parte do grupo, mas também viram nesses 
dispositivos a possibilidade de produzirem suas próprias adequações de plataformas já existen-
tes, como por exemplo as contas Dix, perfis privados criados majoritariamente pelo público jovem 
no Instagram com a finalidade de reunir um grupo seleto de amigos, considerados pelos usuários 
como íntimos, e evitando perfis de familiares ou pessoas menos próximas. Por isso, o presente 
estudo visou compreender as apropriações feitas da ferramenta Stories do Instagram pelo público 
jovem, através de seus perfis principais e perfis Dix. Através da metodologia de netnografia, foi rea-
lizada um período de observação participante entre setembro de 2019 e junho de 2020 em  perfis de 
jovens de 15 a 18 anos, residentes da região metropolitana de São Paulo, além da realização de en-
trevistas com cinco desses jovens. Assim, foi constatado que os usuários percebem uma pressão 
social para que em seus perfis principais sejam compartilhados apenas as partes positivas de suas 
vidas, como momentos felizes entre amigos e viagens com a família, além de uma pressão por fo-
tos sempre editadas e performadas, já seus perfis Dix são percebidos como ambientes seguros que 
permitem posts descontraídos e uma maior exposição de seus corpos e de assuntos considerados 
tabus como drogas e álcool, longe do julgamento de pessoas consideradas menos próximas de seu 
círculo social. Tal fato se reflete na utilização dos recursos disponibilizados pela ferramenta uma 
vez que as postagens dos perfis principais utilizam-se de recursos multimidia, unindo filtros que 
melhorem esteticamente a qualidade da imagem aliados a outros recursos como adicionar músi-
cas para auxiliar na composição da mensagem desejada. Em contrapartida os recursos utilizados 
em perfis Dix privilegiam o humor e pessoalidade como jogos, além de filtros com brincadeiras 
como “eu nunca” e Quizzes com perguntas pessoais sobre os respondentes que dão ao perfil uma 
atmosfera descontraída e pessoal entre os usuários e seus seguidores.
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REDES SOCIAIS E A NOMOFOBIA
THIAGO DOS SANTOS, PUCCAMP1

Hoje vivemos uma era onde redes digitais não são mais vistos com o espanto de algo novo. 
A Rede está presente e disseminada no meio das cidades. Iniciamos uma geração já nascida imersa 
em tecnologias e cercada de redes sociais virtuais. A tecnologia pode atuar de maneira tão incisiva 
no sujeito à levar ao desenvolvimento de complexas relações de interação nas redes sociais, por 
vezes até maléficas. A nomofobia é o medo irracional de ficar sem o telefone celular ou ser incapaz 
de usar o telefone por algum motivo. O termo se origina de uma contração da expressão inglês “ 
no mobile” conectada a palavra “fobos”, do grego, que significa fobia ou medo. (SENADOR, 2018).

Esse medo surge da dependência do sujeito em rede e das relações construídas com a in-
teligência artificial, o que nos leva a pensar sobre quão presente e intrínsecas estão as máquinas e 
corpo. Essa problemática se dá na análise das relações humanas e sociais com a tecnologia, suas 
formas de interação e dependência. A redes sociais não são neutras, estamos dentro daquilo que 
fazemos e aquilo que fazemos está dentro de nós. Vivemos em um mundo conectado.

De acordo com Manuel Castells (2018) o novo sistema de comunicação transforma radical-
mente o espaço e o tempo, as dimensões fundamentais da vida humana. A vida conectada altera 
varias lógicas da sociedade, privacidade, consumo, cidadania, democracia e o jeito de viver de toda 
a população do planeta.

A dependência digital decorrente da indisponibilidade de acesso aos celulares ou smartpho-
nes podem causar sensações de mal-estar e ansiedade. As pessoas passam a sentir-se obrigadas 
a compartilhar seu status nas redes, como forma de mostrar ao outro virtualmente pedaços da sua 
vida. Em países como Japão, China e Coreia do Sul, a dependência das tecnologias já é tratada 
como questão de saúde pública. A condição nomofóbica ocorre porque o humano não vive mais 
exclusivamente em um ambiente natural, mas também num meio técnico com máquinas e tecno-
logias apuradas. (SENADOR, 2018, p.110)

As redes sociais proporciona para o sujeito nomofóbico a capacidade de expressar ideias, 
opiniões e emoções e cria vínculo entre rede, máquina e corpo humano, estando ela ou não conec-
tada biologicamente ao corpo. Para o professor McLuhan (1964) “os meios de comunicação são 
extensões do homem”, funcionando como uma espécie de prótese. Assim como se usa uma pinça 
para aumentar a precisão das mãos, as redes sociais, smartphones ou qualquer outro dispositivo 
ou central convergente, seriam extensões dos sentidos do homem. Para mais além, a extensão da 
mente de cada um de nós se configura numa relação simbiótica entre a tecnologia e o homem.

As redes e as maquinas nunca estiveram tão atreladas tanto fisicamente como psicologica-
mente ao sujeito. A relação do homem com a máquina e suas interações com os processos digitais 
conectados em rede vem apresentando cada vez mais aspectos de dependência e transformações 
sociais. O reflexo de uma sociedade com suas lógicas de convivência em rede e seus consumo 
digitais conturbados e dependentes, Esse resumo mostra a importância e a relevância deste tema 
para futuras pesquisas e análises que podem contribuir para uma sociedade menos dependente.
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NOVAS FORMAS DE HABITAR O FUTURO
Luiz Felipe NAPOLE DE HARO ALVARES, (PUC-SP)1

Uma tendência parece crescer como modelo no cenário urbano do século XXI, uma morada 
pequena, considerada no século XX de dimensões precárias e projetada à época apenas para uma 
parcela da população: o visitante da cidade, seja ele estudante, negociante ou turista. Em toda 
sua amplitude atual, o discurso urbanístico, o estudo científico e o projeto arquitetônico buscam 
contribuir para a produção destes pequenos espaços privados conectados midiaticamente aos 
espaços públicos, significativos para as áreas urbanas que não param de crescer, sendo que atin-
girão, aproximadamente, 7 bilhões de habitantes em várias partes do mundo até 2050. Isto posto, 
o presente artigo trata destes emergentes espaços de permanência doméstica, forma evolutiva de 
refúgio, que acompanham as rupturas de mundo diante de uma sociedade onde o aperfeiçoamen-
to tecnológico é delirante, na medida em que extrapola o limite do corpo e o conecta ao mundo 
liso, organizado imunologicamente por telas, como aponta a filosofia de Byung-Chul Han. Como 
proposta metodológica de estudo, faremos uma análise qualitativa de duas formas de vida urbana 
apresentadas midiaticamente, através de vídeos depositados na plataforma YouTube que tratam 
do morar em espaços diminutos. Nos debruçamos sobre um pensar moderno na arquitetura, que 
recebeu a tela pela primeira vez nos anos de 1950, e sua relação com o habitar contemporâneo, 
centrado nas pequenas unidades habitacionais de até oito metros quadrados que vimos emergir 
através da pesquisa. Procuramos identificar como estes espaços foram ressignificados em novos 
modos de uso e convivência, onde as relações são substituídas pelas conexões estabelecidas no 
fluxo informacional. Destacamos os hábitos estimulados pela conexão permanente, onde a velo-
cidade diminui a capacidade de permanecer e a ausência do vazio diminui a capacidade de per-
ceber, entendendo que os fluxos informacionais em rede, parte do sistema político vigente desde 
1989, deixam tempo e espaço sem medida, por meio dos fragmentos de um perpétuo presente, 
recortado e projetado no espaço telemático através de uma coleção de referências submetidas ao 
modelo escatológico dos dados, onde as relações, são substituídas pelas conexões, a serviço do 
puro consumo de reflexos da nossa própria semelhança. O mundo de amanhã convoca uma série 
de espaços conectados, fisicamente e virtualmente, onde o espaço tem escala humana em termos 
de solução projetual, mas precisamos manter a medida nos pontos de conexão, já que as casas 
que habitam o fluxo estão desprovidas de medida antropométrica. Apesar da latente estetização 
e o excesso de funcionalismo que a casa fluxo traz, não podemos esquecer que a casa, com suas 
dimensões bioculturais mais profundas, vem sendo transformada num produto funcionalizado e 
mercantilizado, num pós-guerra que transformou a casa em objeto de desejo. A provocação que 
fica é: será que saberemos encontrar o equilíbrio da medida nos movimentos sociais tecnológicos 
do futuro, que presam por valores que se distanciam cada vez mais das identidades culturais que 
nos representam em direção a um pseudo multiculturalismo baseado exclusivamente em uma so-
ciedade de consumo? E as novas possibilidades de representatividade na arquitetura, irão levar em 
consideração a necessidade da proteção de um ser, baseada em uma cultura, ou viveremos essa 
síndrome de vida que se apequena, onde se encontra artificialmente representações caricatas das 
culturas mundiais? Afinal de contas, o morar é somente um negócio ou ele deve possuir uma pro-
funda representação sócio cultural, baseada na medida do humano?
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“NÓS SOMOS O EVANGELHO DO FIM”: UMA 
ANÁLISE AUDIOVISUAL DE TRAQUEJOS 
PENTECOSTAIS PARA MATAR O SENHOR
Renato TREVIZANO DOS SANTOS, USP1

Urgente se gestava a aparição de Traquejos pentecostais para matar o senhor (2020), ál-
bum de Ventura Profana y Podeserdesligado, cá e agora no Brasil do Apocalipse. Digamos apari-
ção assim, como quem vê um lampejo – há esperança depois do fim? Este ano, com a saturação 
dos ataques contra populações negras e LGBTQIA+ operados oficialmente por braços armados 
de governos ao redor do mundo, a importância estética e política desse álbum deve ser saudada, 
com cânticos que entoem esta, entre outras máximas: Eu não vou morrer. No videoclipe que leva o 
mesmo título2 – lançado nas plataformas digitais e divulgado nas redes sociais – a voz da travesti 
ganha corpo em meio a ritos de religiões afrobrasileiras, incluindo saudações a Exu, imagens da 
Tenda de Nossa Senhora dos Navegantes, o altar, o close estratégico do corpo aos pés da santa. 
O álbum e o videoclipe nos levam a refletir com prontidão, decerto evidente, sobre a morte (“não 
vou morrer/para matar o senhor”), fado consumado de grande parte da comunidade queer e negra 
no Brasil e no mundo em contexto de necropolítica. A importância simbólica desse clamor deve 
ser destacada, pois não se trata de responder à violência com mais violência, mas sim de destituir 
o senhor na ocupação dos imaginários. As imagens do videoclipe não são “fáceis”, transparentes, 
evidentes: demandam constante revisão, pois sempre mudam. O clamor é, como em outra canção 
do álbum, por “restituição da condição de besta, a qual me foi atribuída”. E ainda: “Travesti sendo 
glorificada [...] Nós somos o Evangelho do Fim [...] O chão vai tremer, o céu vai tremer. Restituição.” 
Há que se pensar, para além da política de morte institucionalizada, em outras possibilidades de 
expressão, rememoramento, reivindicação de ancestralidade (em particular, da transcestralidade) 
e abertura à imaginação de novos futuros, em que opressões em geral – de raça, classe, gênero, 
sexualidade etc. – cessem suas operações. A figura de Deize é aqui evocada como uma alternativa 
ao binário Deusa/Deus, relacionando-se às Yabás e à transcestralidade (ou ancestralidade travesti) 
como possibilidades de afirmação espiritual e política. Como aporte bibliográfico, além de artigos 
específicos sobre videoclipes (SILVEIRA, 2015; DRAVET; OLIVEIRA, 2015), recorreremos às noções 
de afrofuturismo (FREITAS; MESSIAS, 2018) e também à de erotismo (BATAILLE, 2017), que tem em 
conta o sensual e o sagrado em comunhão; por fim, Tamsin Spargo (2017) situa o século XXI como 
um momento complexo de aberturas e reconsiderações da relação entre religiosidades e corpos 
queer, havendo a possibilidade de pensarmos a efetividade da profanação (AGAMBEN, 2007) como 
uma atualização do mito e sua encarnação em corpos vivos, reais – não mais apartado por algu-
mas religiões, mas devolvido à atualidade corpórea.

Palavras-chave: afrofuturismo; teoria queer; transcestralidade; travestilidade; 
videoclipe.
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UMA LUTA CONTRA O TEMPO: O QUE NOS 
AGUARDA NO “NOVO NORMAL”?
Felipe COSTA AGUIAR, (UFF)

Em uma sexta-feira do mês de março, deixamos a escola na esperança de que aquele seria 
apenas mais um final de semana. Porém, o que pode o humano diante das possibilidades que o 
tempo nos apresenta? Aquele final de semana passou, e nos apresentou uma segunda-feira dife-
rente: o início da quarentena. A quarentena nos deu um choque no primeiro momento. Naquele dia 
se iniciaria um longo período, que viveríamos por muito tempo. As escolas, pensando que a pande-
mia fosse durar pouco tempo adiantaram o recesso de julho. Pobres… até hoje a quarentena per-
dura. Perdura a quarentena, permanece a pandemia e pouco a pouco se esvai a vida. À medida que 
este tempo pretendeu demorar sobre nossa existência, as escolas resolveram não mais esperar 
que ele passasse. Pelo contrário, pensaram em superá-lo, como se o tempo fosse correspondente 
a somente o período da pandemia, como se não fosse vivido e encarnado. No embate contra o tem-
po, as redes públicas e privadas de ensino vestiram todas as suas armas, na esperança da possibi-
lidade de vencê-lo. Todavia, pelo quê se luta quando o “inimigo” é o tempo? A luta contra o tempo, 
nesse caso, também busca a sua superação. Acreditam que, superando os problemas trazidos pela 
quarentena, poderão passar por cima do próprio tempo. Os que travam tal luta demonstram se ab-
dicarem da memória e da corporeidade, que mesmo sem querermos, registra no corpo e na história 
de cada um as marcas do tempo. As redes particulares, especificamente, se utilizaram de todos os 
recursos que podiam para vencer o tempo da pandemia. Plataformas virtuais foram construídas, 
aplicativos criados, metodologias inventadas e muitas inovações divulgadas. Entretanto, por de 
trás de cada tela há um ser que se corporifica, projeta e se reconhece como docente, vivendo todas 
as intemperes do tempo e produzindo “saídas” para os tempos “sombrios” vividos pelas escolas. 
Nos inúmeros pronunciamentos das escolas particulares sobre o “Novo normal” reside a esperança 
de que o tempo da pandemia seja vencido, para então ser esquecido. Todavia, nesse embate entre 
escolas e tempo há aqueles que não podem esquecer nada, pois o “Novo normal” os jogará na linha 
de frente onde sobreviverão aos tempos em que serão expostos aos vírus. As escolas particulares 
esperam que o “Novo normal” seja o anúncio de boas novas, trazendo com elas bons tempos. Tais 
instituições fabricam pouco a pouco o que acreditam ser a nova normalidade, produzindo coti-
dianamente representações de outros tempos. Aos docentes ainda permanece a dúvida: o  que o 
tempo nos reserva na volta às salas de aula? Ninguém sabe, só o tempo. Isso, pois o tempo é vivido 
enquanto o ser é, no mundo e com os outros. Talvez seja por isso que o medo da sala de aula paira 
sobre a vida dos professores, pois só há como saber o que acontecerá no momento em que o tem-
po imaginado como futuro acontecer.

Palavras-chave: Pandemia; Tempo; Trabalho; Docência.
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IDENTIDADE, PERFORMATIVIDADE E GÊNERO: 
BREVE GENEALOGIA DO RETRATO QUEER/CUIR
Clayton POLICARPO (PUC-SP, USP)1

O rosto é um instrumento de conexão interpessoal (externado por todos os humanos em 
suas relações) e, ao mesmo tempo, uma tela enigmática (que detém particularidades e diferenças 
que nem sempre são tão facilmente decifráveis por nossos sentidos). Ao longo dos séculos, vá-
rias áreas de conhecimento se propuseram a estudar a fisionomia humana. No âmbito das artes, 
a reprodução da imagem de um indivíduo, o retrato – retrahere, copiar em latim –, se consolidou 
como um dos gêneros mais populares, atravessando diferentes estilos e técnicas. Mediante a con-
fluência de fatores socioculturais, artísticos e tecnológicos, é possível observar reformulações dos 
paradigmas e cânones da arte do retrato e o seu papel na construção de identidades dissidentes e 
na criação de um senso de comunidade.

O presente estudo se dispõe a uma investigação sobre o papel desempenhado pela apro-
priação de tecnologias de comunicação por artistas interessados em construir narrativas estéticas 
pautadas pelos debates de gêneros. Dada a extensão da proposta, o trabalho reside na impossibili-
dade de abarcar o tema em sua completude, de forma que não há a pretensão de esgotá-lo em pou-
cos parágrafos. Nos últimos anos, com a disseminação de dispositivos de registro e com a prolife-
ração de redes sociais e de compartilhamento, nosso cotidiano foi atravessado por autonarrativas 
visuais, performadas em um movimento ininterrupto. Como efeito, não cessaram de surgir projetos 
idealizados para contemplar uma diversidade de corpos e relatos. Ao tempo que tais iniciativas 
insinuam um senso de conformidade e aceitação, também operam em um limiar egóico, que tende 
a evocar uma série de padrões normativos. Sob tal contexto, podemos inquirir: como a construção 
da (auto)imagem pode influir no comportamento de bixas, lésbicas e trans frente ao meio que se 
inserem e mesmo às suas próprias tendências involucionistas? Como identificar o retrato como um 
agente catalisador na construção de identidades queer/cuir?

Os debates sobre representação visual e sobre questões de sexualidade e gênero são, de 
modo inevitável, atravessados pela apropriação de tecnologias. Ao mesmo tempo, é possível re-
construir toda uma memória da comunidade LGBTQ a partir das representações no campo das ar-
tes e em suas repercussões no corpo social. As transformações encenadas pela pintura, fotografia, 
vídeo, softwares e algoritmos não são neutras, toda tecnologia é fruto de uma série de negociações 
e interesses, que reverberam no próprio entendimento do humano e permitem reafirmar existências 
que, historicamente, tem operado às margens da sociedade.

Palavras-chave: retrato; queer; performance; tecnologia; gênero.
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COMUNIDADE ONLINE DE SUPORTE SOCIAL 
SOBRE ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NASCIDAS 
COM FISSURAS LABIOPALATINAS
Silvana Schultze (FSP-USP), Eveline Araujo (FSP-USP/PPGCOM-UFPR)1

Resumo: Introdução: fissuras labiopalatinas afetam um a cada mil bebês nascidos no mun-
do todo, e ocasionam, por vezes, dificuldades de alimentação da criança que podem produzir situ-
ações de estresse e interferir no cronograma de tratamento em função de baixo peso apresentado 
pela criança. Objetivo: o presente estudo analisa reações e percepções de mães de crianças nasci-
das com fissuras labiopalatinas em relação à alimentação a partir da participação de comunidade 
online voltada ao suporte social, inserida na rede social Facebook. Método: a comunidade online 
selecionada reúne 5.000 membros, do Brasil todo, e foi escolhida em função de sua representativi-
dade. O método empregado foi o da técnica de análise de discurso. A rede social Facebook abriga 
diversas comunidades online voltadas a indivíduos nascidos com fissuras labiopalatinas e seus fa-
miliares, com publicações que giram em torno de três categorias principais: (1) compartilhamento 
de dúvidas, informações e experiências, através da publicação de questionamentos, relatos e refle-
xões; (2) fortalecimento da auto-estima e da individualidade, através da publicação de fotografias, 
inclusive de antes e depois de cirurgias, e de mensagens e citações; e (3) busca por suporte, através 
de solicitações de indicações e informações de profissionais, serviços de saúde e dispositivos de 
reabilitação, e oferta e procura de doações, troca e venda por valor menor de mercado destes dis-
positivos. Técnicas: uma das pesquisadoras solicitou participação no grupo e posteriormente fez o 
convite via Messenger para que as mães que desejassem pudessem responder para o email indica-
do caso aceitassem participar da pesquisa. Em uma segunda etapa as pesquisadoras formularam 
três perguntas, relativas ao momento em que receberam a notícia, se foi abordado a questão da 
origem do problema em diálogo com o médico, e a decisão do tratamento, e encaminharam o for-
mulário de resposta para o email das mães participantes da pesquisa juntamente com o termo de 
consentimento. Na etapa seguinte foi realizada análise narrativa, nos moldes de Bardin, e elenca-
dos as temáticas emergentes. Resultados: destaca-se a tendência de vínculo forte entre familiares 
e especialistas da área de fonoaudiologia, quando há possibilidade de acompanhamento destes 
ainda no início de vida da criança. Nesse percurso dialógico foi possível romper o cuidado fragmen-
tado e oferecer em seu lugar, atenção integral à saúde. A melhor compreensão do processo de ado-
ecimento e a ampliação da visão de saúde exigem de profissionais uma postura de integralidade de 
suas ações, ao mesmo tempo em que, conforme o princípio da equidade, orientam tais ações para 
a natureza e prioridade de necessidades diferenciadas, tratando-as também de maneira diferencia-
da. Para a comunidade médica, estudar esses ambientes e esse impacto mais profundamente traz 
à tona a oportunidade de desenvolver políticas de acolhimento específicas para crianças nascidas 
com fissuras labiopalatinas e seus familiares, visando à diminuição da sobrecarga emocional que 
o nascimento de uma criança nascida com esta malformação pode causar.

Palavras-chave: Redes Socias; Comunidades Virtuais; Comunicação; Saúde 
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ARTE URBANA E CIDADANIA: VISÃO GERAL DOS 
RESULTADOS ALCANÇADOS
Fellipe Eloy Teixeira ALBUQUERQUE (SME-SP)

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 20 
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 arre-
dores e locais variados. As redes sociais e os recursos digitais foram usados pelo grupo para di-
vulgar as ações e promover discussões, assim como compartilhar experiências e firmar parcerias. 
As ações desenvolvidas criaram uma identidade visual que deveria ser reconhecida e apropriada 
pela comunidade. 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 passou pela candidatura e teve que 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 le-
tivo. As ações interventivas não seguiram um padrão pré-estabelecido, mas contou um conjunto 
de tipos de intervenções que foram sendo aplicados, conforme a necessidade de cada temática 
trabalhada, a saber: 1- Lambe-lambe: Preparo da cola e adesivos de papel para serem fixados nas 
paredes de forma temporária, a peça “Onde se pretende chegar” (2019) é o exemplo dessa técnica 
e dialoga com a memória literária dos estudantes por meio da conversa entre Alice e o Gato de 
Cheshire; 2- Preparação de fundos para receber intervenções: Os participantes foram introduzidos 
à técnicas de preparação de parede que lhes podem ser útil como forma de geração de renda, mas 
que tem o propósito maior de demonstrar os processos por trás da imagem pronta; 3- Aplicação de 
estêncil: Técnica de fácil assimilação e desenvolvimento, foi incorporada aos processos de criação 
de imagens para valorizar o trabalho manual e ampliar o número de peças; 4- Outras práticas:; Ma-
nuais de como fazer e aplicar outras técnicas foram distribuídos, como pretende-se dar sequência 
às atividades, novas técnicas serão trabalhadas em 2020; 5- Candidatura: Em comum acordo, os 
participantes submeteram uma proposta de intervenção para o Chamamento Público Galeria Aber-
ta da Prefeitura de Anápolis-GO, para conhecer e se apropriar de modalidades viáveis para a circu-
lação de arte urbana. 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 obtidos com o processo que teve 
início em março de 2019 e foi concluído em dezembro de 2019.
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TESTEMUNHO INTERDITADO: A CRIAÇÃO DE 
FAKE NEWS CONTRA AMELINHA TELES NAS 
ELEIÇÕES DE 2018
Mateus Guimarães Meireles, (UFOP)1

Partindo da perspectiva de Foucault (1996), em toda a sociedade, a produção dos discursos 
é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que 
tem por função a dominação. Não se tem o direito de dizer tudo, não se pode falar em qualquer 
circunstância, qualquer um não pode falar sobre qualquer coisa. Neste cenário, a presente comu-
nicação tem como intuito discutir a utilização do artifício das fake news como estratégia de invali-
dação de discursos. Para isso, recorrerei ao caso de Amelinha Teles. Durante o segundo turno das 
eleições para presidente no Brasil em 2018, a escritora e militante Maria Amélia de Almeida Teles, 
também conhecida como Amelinha Teles, foi convidada pela equipe de Fernando Haddad (Partido 
dos Trabalhadores) para participar do quarto programa eleitoral desta etapa. A peça regata o de-
bate sobre o período da ditadura no país ao criticar as manifestações de saudosismo ao regime 
feitas pelo oponente, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal). Uma das estratégias discursivas deste 
produto audiovisual é o uso de depoimentos de sobreviventes do regime. Amelinha conta durante a 
entrevista sobre as torturas que sofreu quando estava presa, como a introdução de fios elétricos na 
vagina e no ânus e estupro. Amelinha também retoma a memória de quando os seus filhos foram 
levados pelo Coronel Brilhante Ustra até a sala de tortura para vê-la nua, suja de vômito e urina. No 
dia 20 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a suspensão da propaganda elei-
toral com a justificativa de que ela ultrapassava os limites da razoabilidade e infringia a legislação 
eleitoral. No mesmo período, começaram a circular pela rede social Facebook montagens com a 
foto de Amelinha e um texto acusando-a de ter matado e esquartejado militares junto com o seu 
marido. Em uma delas lê-se: “Essa senhora aparece na propaganda do Haddad chorando. Amelinha 
Teles, junto com seu marido, matou e esquartejou militares em nome da ditadura do proletariado”. 
A agência de fact- checking, ou checagem de fatos, Lupa verificou a veracidade da peça que circu-
lava na rede social e chegou à conclusão de que as informações ali contidas eram falsas. Não há 
qualquer registro de homicídios cometidos por Maria Amélia ou seu marido durante a ditadura em 
registros oficiais sobre seus casos. Trata-se de um caso de fake news. O termo datado do século 
XIX começou a ser utilizado com maior frequência pela imprensa internacional durante as eleições 
de 2016 nos Estados Unidos. Existe aí uma interdição dupla do testemunho de Amelinha, evitando 
que ela ultrapasse a ferida na memória criada pelo trauma (SELIGMANN- SILVA, 2000) e consiga 
cumprir com o seu dever de memória (CANDAU, 2016), realizando um acerto de contas com o 
passado e com a sensação de impunidade. Dupla porque o seu testemunho já foi sequestrado en-
quanto desdobramento da Anistia, que dificultou que o tema se tornasse pauta social, abrindo uma 
lacuna sobre este período, e é novamente quando se torna alvo das fake news.
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1 1Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto; mateus.meireles@gmail.com.



34

JORNALISMO COMO ATIVISMO: UTILIZAÇÃO DAS 
REDES SOCIAIS NO COMBATE ÀS FAKE NEWS EM 
TEMPOS DE CORONAVÍRUS
Leticya Bernadete ALEXANDRE1; Soraya Maria Vieira FERREIRA, UFJF2

Desde a criação de uma prensa gráfica por Johann Gutenberg, próximo ao ano de 1450, o 
jornalismo teve seu alcance cada vez mais difundido. Do impresso, tomou as ondas do rádio, a te-
levisão e, hoje, busca seu espaço na internet. No ambiente digital, há uma ampla oferta de informa-
ções, disponibilizadas em diferentes dispositivos – móveis ou não –, a qualquer momento. Nessa 
atmosfera, as notícias competem pelo espaço com outros tipos de informações. Entre os anos de 
1998 e 2000, portais de notícias chegaram a ser líderes de acesso na internet, entretanto, a partir 
de então, a oferta destes conteúdos passou a ser repensada. A comunicação mediada por compu-
tador possibilitou a criação de novas redes, em um fluxo de informações que deixou de ser vertical 
para uma estrutura horizontal, onde o desenvolvimento tecnológico permite que qualquer pessoa 
seja produtora de conteúdo. Paralelamente às transformações que o jornalismo vem passando, 
as chamadas ‘fake news’ – notícias falsas, mentiras, histórias fabricadas – também „mudaram 
apenas de endereço‟. De pasquins na Itália do século XVI – usados para difamar figuras públicas 
com informações fabricadas -, por exemplo, às notícias falsas que circulam em redes sociais atual-
mente, o diferencial é o potencial de disseminação das mesmas dentro do ambiente digital. Desde 
dezembro de 2019, o mundo tem acompanhado o crescimento exponencial de números de casos 
do novo coronavírus (Covid-19), algo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como 
pandemia. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020. Desde 
então, os conteúdos jornalísticos do país têm sido majoritariamente voltados para abordar o tema. 
Neste contexto, as fake news não deixam de circular, como algumas que dizem que o vírus foi 
criado em laboratório – caso já desmentido por meio de fact-checking. A proposta deste trabalho é 
discutir a atuação do jornalismo no âmbito digital como agente contestador das notícias falsas em 
meio à pandemia do coronavírus, ao passo que busca maior aproximação com os leitores por meio 
das redes sociais. Em um cenário onde o presidente do país se coloca contra as orientações de 
autoridades de saúde, inclusive, da própria OMS, a imprensa tem realizado um trabalho de ativismo 
ao opor-se e buscar informações que contrariam o discurso do chefe de estado. Com base neste 
panorama, iremos analisar a iniciativa Drops, do jornal O Estado de S. Paulo, que funciona como 
um noticiário divulgado diariamente no Instagram Stories do veículo. O objetivo é refletir como o 
jornal tem utilizado a ferramenta para desmentir as informações inverídicas que têm circulado so-
bre o novo coronavírus, bem como questionar o ponto de vista do presidente do Brasil, enquanto 
busca interagir com seus leitores. A utilização da rede social será explorada a partir de reflexões 
de autoras como Raquel Recuero e Pollyana Ferrari. Esta última também conta com trabalhos que 
abordam debates sobre as fake news. Em relação ao ativismo, as ponderações de Massimo Di Fe-
lice nortearão este trabalho.
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GAMES E PANDEMIA
Missila Loures CARDOZO, (PUCSP/USCS)1

Compreender a realidade que nos cerca em tempos tão incertos é essencial para nos prepa-
rarmos para suas consequências. Esta pesquisa busca compreender os impactos da pandemia de 
Corona Vírus na indústria do entretenimento, mas especificamente na indústria dos games a partir 
de dados de pesquisa e da observação da produção de conteúdo neste contexto. A indústria do 
entretenimento está amplamente afetada pela realidade que está emergindo com o confinamento 
decorrente da pandemia de Covid-19. Porém, a indústria dos games parece tomar um caminho um 
pouco distinto neste panorama. Dados preliminares já apontam a grande influência que o confina-
mento global está causando no setor dos games e as modificações que já advém dessa situação. 
A Comscore iniciou um estudo focado na realidade brasileira, para investigar como a Covid-19 
pode estar alterando e promovendo mudanças na audiência, assim como no comportamento do 
consumo em plataformas digitais. Como um todo, a pesquisa aponta crescimento no consumo de 
conteúdo nas plataformas digitais, com aumento da visualização de páginas e do tempo total de 
navegação. Especificamente na categoria games foi possível detectar um aumento de 20% mais 
consultas a sites relacionados a jogos e um incremento de 15% no tempo de navegação. De certa 
maneira, os jogos, assim como outros produtos de entretenimento que podem ser consumidos 
dentro de casa, são considerados itens de sobrevivência nesses tempos de isolamento e de um 
futuro ainda incerto. Com mais jovens e adolescentes em casa, que têm suas atividades de lazer 
drasticamente alteradas pelo distanciamento social, os jogos acabam sendo um ponto de fuga e 
alívio do stress decorrente do isolamento. Dados de mercado apontam esse aquecimento da in-
dústria dos games. Diferentemente de outros segmentos dentro da indústria do entretenimento, o 
segmento dos jogos teve menor impacto em sua produção, em comparação com indústrias como 
filmes e séries (GINAK, 2020). Muitos estúdios já trabalhavam descentralizados, com profissionais 
produzindo em várias partes do mundo remotamente. Dessa maneira, a produção não foi totalmen-
te interrompida, como no caso do cinema. E na retomada do setor será, possivelmente, a que se 
reestruture primeiro. Ainda assim, atrasos já são contabilizados e a indústria não tem mais previsão 
sobre os aguardados lançamentos dos novos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X (SCHREIER, 
2020). O que esta pesquisa pode apontar é uma clara diferença da indústria dos games frente a 
outras dentro da indústria do entretenimento, uma vez que as produções não foram, em sua maio-
ria, interrompidas, o consumo geral de produtos e de conteúdo cresceu em meio a pandemia o que 
mostra a força do setor e a capacidade de se moldar a novos desafios.
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PESADELO REPUTACIONAL PARA GIGANTES 
ADORMECIDOS: DENÚNCIAS CONTRA FAKE 
NEWS E DISCURSO DE ÓDIO PELO SLEEPING 
GIANTS BRASIL
Ivan PAGANOTTI (UMESP)1

Resumo: Criada em maio de 2020, inspirada em modelo norte-americano, a conta Sleeping 
Giants Brasil no Twitter – @slpng_giants_pt – denuncia anunciantes que financiam sites que di-
vulgam notícias falsas e discurso de ódio. Em três meses, essa conta publicou ou repostou quase 
dois mil tweets com imagens de anúncios em sites que publicavam fake news e conteúdo discri-
minatório, demandando que anunciantes explicassem ou revissem seu apoio financeiro a esses 
portais. A conta no Twitter apresentou grande repercussão, com reportagens e artigos opinativos 
na grande imprensa, e conseguiu que diversos anúncios fossem removidos, causando certo impac-
to financeiro para esses sites e aumentando o custo reputacional para as empresas que persistem 
em apoiá-los. Allcott e Gentzkow (2017) já demonstraram que sites que simulam o formato jorna-
lístico para publicar informações falsas para viralizar nas redes sociais sustentam-se por anúncios 
publicitários, que por sua vez apoiam financeiramente essas páginas em busca de sua audiência 
volumosa. Entretanto, as empresas responsáveis por esses anúncios nem sempre escolhem ou até 
mesmo conhecem o destino final de sua publicidade, que pode ser direcionada por ferramentas de 
pesquisa como o Google Ads ou encontrar-se ao lado de conteúdo falso ou ofensivo em redes so-
ciais. Na polêmica que se seguiu às remoções de anúncios devido às denúncias no Twitter, os dife-
rentes atores envolvidos adotam argumentos alinhados com o direito à comunicação para justificar 
suas condutas: os responsáveis pelos sites acusados de fake news e discriminação escoram-se 
na liberdade de expressão para defender-se do que retratam como cerceamento financeiro; a conta 
@slpng_giants_pt apoia-se no direito à informação, considerando que procura informar usuários e 
anunciantes e cobrar transparência sobre a escolha dos sites financiados; enquanto isso, os anun-
ciantes oscilam entre o silêncio, respostas evasivas, isenção da culpa (responsabilizando a escolha 
automática do Google Ads), defesa do apoio, remoção episódica dos anúncios ou até revisão de 
suas políticas publicitárias online. Esta pesquisa procura analisar como as acusações do Sleeping 
Giants Brasil foram justificadas e quais os critérios adotados para definir o que são notícias falsas 
e discurso de ódio, amparado as denúncias em levantamentos produzidos por agências de checa-
gem, estudos acadêmicos, leis ou instituições privadas, públicas ou não-governamentais. Nesse 
sentido, é necessário destacar como os responsáveis pela conta anônima explicam as escolhas 
de seus alvos, diferenciam suas mensagens de campanhas de boicote (apresentando informa-
ções para os anunciantes refletirem sobre o posicionamento de suas publicidades, sem cobrar de 
seus seguidores que deixem de consumir os produtos ou serviços anunciados) e apresentam (ou 
respondem a) cobranças de transparência. Este estudo avalia também a resposta das empresas 
denunciadas, considerando de que forma elas explicitam um compromisso de combate às notícias 
falsas (mais frequente) e ao discurso de ódio (mais raro). Por fim, procura analisar quais eram as 
estratégias de impacto adotadas pelos ativistas do Sleeping Giants Brasil, focando em canais de 
patrocínio indireto (anúncios que eram incluídos pela plataforma do Google Ads, sem conhecimento 
inicial dos anunciantes), direto (empresas que patrocinavam diretamente essas páginas) ou miran-
do seu suporte de financiamento (pressionando plataformas online de pagamentos e assinaturas).
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PERFORMANCE COMO AÇÕES POLÍTICAS: 
RUÍDOS E CENSURAS.
Thi. Gresa/José Pedro de Almeida Oliveira1

Resumo: Queremos no nosso artigo articular questões que atravessem as discussões sobre 
a arte da performance, entendendo por performance as ações que de desenvolveram e se des-
dobraram a partir dos anos 1980, ações que buscam aproximar arte-vida (COHEN, 2013). Mais 
especificamente as ações políticas, acionadas por corpos dissidentes estéticos, que fazem uso da 
linguagem da performance para acionar e tensionar discussão sobre novas formas de existências. 
Utilizamos como objeto de análise à censura sobre a exposição coletiva Lavra (2020), realizada 
no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica no Rio de Janeiro, que após a sua abertura foi fechada 
por ações extremistas e antidemocráticas de fundamentalistas religiosos. Uma das obras – resul-
tante de uma performance realizada por um dos artistas participantes – de autoria de Orion Lalli, 
propunha uma reflexão sobre corpos trans e não binários, e a forma em que se cultua as entidades 
religiosas, bem como se constroem as imagens religiosas. Compreendemos que copos trans e não 
binários tensionam estéticas fixas, produzem ações políticas e geram ruídos, no caso, o experimen-
to do artista tensionou e interveio na forma que refletimos sobre os corpos dissidentes, bem como 
os espaços – físicos e imaginários – que esses corpos ocupam. Entendemos por ruídos novas 
formas de tanto de estar no mundo como novas formas de se relacionar com o mundo, e de igual 
modo, por outro lado, o ruído é o acaso da ação da performance, nesse caso, o resultado do ruído é 
a censura. Na emergência e urgência dos debates atuais entendemos que os ataques à democracia 
se da num primeiro caso aos corpos e as existências que se colocam como existências políticas 
(VIDARTE, 2019), ou seja, existências e corpos que buscam em sua estética um tensionamento dos 
discursos, das normatividades e das organizações fixas dos gêneros e das sexualidades. Dessa 
forma, investigamos as existências dissidentes como formas de estar no mundo e formas de um 
fazer político no mundo, e enquanto corpos na performance, performances políticas que discutem 
novas formas de fazer, e de se estar no mundo.
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CAMPANHAS ONLINE NO BRASIL: UMA REVISÃO 
DA LITERATURA E PERSPECTIVAS PARA O PLEITO 
DE 2020
Afonso Ferreira VERNER, (UFPR)1 Emerson Urizzi CERVI, (UFPR)2

O presente artigo apresenta uma revisão da literatura sobre campanhas online, com as prin-
cipais abordagens e contribuições sobre o tema no Brasil e no mundo. A partir de uma metodologia 
de pesquisa bibliográfica, o texto traz abordagens teóricas sobre o caso brasileiro e discute as 
possibilidades e perspectivas para o uso de ferramentas online em campanhas nas eleições muni-
cipais em 2020. Essa discussão leva em conta dois fatores: (i) o início de uma migração para um 
modelo híbrido de comunicação política e (ii) o novo cenário de comunicação eleitoral imposto pela 
pandemia da covid-19. O fenômeno das campanhas pode ser considerado recente, especialmente 
na literatura brasileira, tendo em vista que até o ano de 2008 a legislação eleitoral impunha um 
anacronismo às experiências digitais com uma séria de restrições e, consequentemente, impedia 
o uso de mecanismos online. Com isso, o objetivo do texto é propor um debate sobre aquilo que já 
foi pesquisado sobre campanhas online no Brasil, traçando um paralelo com contribuições teóricas 
sobre experiências do tipo em outros países. Em um segundo momento, busca-se debater perspec-
tivas para o fenômeno das campanhas online no pleito de 2020 no caso dos municípios brasileiros, 
levando em conta aquilo que já está exposto na literatura sobre o tema e também o novo cenário 
político-social condicionado pela pandemia e pelo avanço tecnológico. Com isso, espera-se con-
tribuir para a discussão sobre campanhas online, especialmente no caso brasileiro tendo em vista 
que esse é um objeto de estudo novo no campo da comunicação política. Além disso, a intenção 
também é contribuir com o debate sobre o papel das novas tecnologias de informação e comu-
nicação (NTICs) na mobilização do eleitorado. Por fim, o texto também busca integrar o debate 
que já reúne discussões sobre um modelo híbrido de comunicação política-eleitoral, intensificadas 
desde a eleição presidencial de 2018 no Brasil, tida como uma eleição disruptiva do ponto de vista 
comunicacional.
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FAKE NEWS X DEMOCRACIA: AS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2018 COMO ESTOPIM PARA A 
DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS
Juliana MARQUES BORGHI, UFPR1

Em 2018, o processo da corrida eleitoral presidencial, no Brasil e nos Estados Unidos, foi dife-
rente. Não foi somente a utilização excessiva das mídias e redes sociais digitais que congestionou 
os espaços cibernéticos, nem os perfis extremistas dos candidatos ao cargo, mas principalmente 
a disseminação do recente fenômeno de comunicação intitulado de Fake News (notícias falsas). 
Os dois países foram o que registraram altas incidências de notícias mentirosas, divulgadas com o 
intuito de confundir as opiniões dos públicos, sempre em relação ao candidato adversário do que 
as promovia. Com informações sensacionalistas, e que beiravam o extremo e o exagero, na maio-
ria das vezes, as fake news se espalharam rapidamente, causando espanto, surpresa, indignação 
e dúvidas sobre a ética, a moral e a credibilidade dos candidatos. Os conteúdos foram de ataques 
diretos a temas relacionados a corrupção, pornografia, desvios e condutas pessoais, acontecimen-
tos passados, entre outros, envolvidos em discursos de ódio. Os meios utilizados pelos dissemi-
nadores foram os mais diversos e populares, incluindo facebook, instagram, twitter e whatsapp, 
entre outros. À época, as notícias eram disparadas com alta frequência, criando e alimentando uma 
grande rede de conexões. Pensando em alternativas possíveis para diminuir as fake news, no Bra-
sil, o site de notícias do G1 (fato ou fake) ofereceu um mecanismo aos usuários de checagem de 
conteúdos compartilhados nas redes. A proposta mostrou-se bem interessante, pois desta forma, 
era possível verificar a autenticidade ou não das notícias, onde as apurações eram feitas com fre-
quência por uma equipe de jornalistas de veículos diversos, com checagens de imagens e fontes. 
O conhecimento por parte da sociedade no Brasil, primordialmente, a respeito do que eram as fake 
news não aconteceu de forma rápida. Apenas nos anos seguintes, 2019 e especialmente em 2020, 
que o fenômeno tornou-se mais acessível do ponto de vista de estudos acadêmicos e pesquisas 
qualitativas, nas mais diversas áreas humanas e das ciências sociais, por meio de múltiplas abor-
dagens e contextos. Ao mesmo tempo em que a sociedade desfruta da tecnologia enquanto um 
meio necessário e que possibilita o mundo se reiventar, a internet nos traz riscos enquanto atores 
sociais. Estes riscos, muitas vezes, são complexos e exigem a reflexão e o debate sobre possíveis 
alternativas de reversão, e mais ainda, de conscientização social sobre uma cultura nova que en-
quanto traz a possibilidade de amadurecer o estado democrático de direito, pela universalização do 
acesso, entre outros; afronta também diretamente conceitos de pluralidade, diversidade, respeito 
e diálogos, restringidos e colapsados por um sistema que coloca a comunicação como um instru-
mento de controle social. A proposta do trabalho tem, portanto, o objetivo de contemplar a relação 
das fake news no contexto citado, como um mecanismo de risco à democracia enquanto aquela 
que defende a participação, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Para tanto, pretende-
-se abordar exemplos de mecanismos de verificação de notícias falsas, como o citado; assim como 
de bibliografia apropriada ao tema explanado.
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A MULHER “FRÁGIL” NA POLÍTICA BRASILEIRA: 
A RECEPÇÃO NAS REDES SOCIAIS DE MARINA 
SILVA
Glauce Caroline SANDANIEL DA CUNHA GONÇALVES, (PUC CAMPINAS)1

Marina Silva, nortista, mulher negra de origem pobre, ganhou projeção e destaque no cenário 
da política nacional após participar de três processos eleitorais para a Presidência da República. No 
primeiro deles, em 2010, obteve mais de 19 milhões de votos, conquistando ali o terceiro lugar. No 
segundo processo, em 2014, Marina também conquistou o terceiro lugar, com 22 milhões de votos. 
Já em 2018, teve apenas pouco mais de 1 milhão de votos, ficando em oitavo lugar. A partir desse 
cenário, este projeto nasce da observação de um discurso bastante presente as redes sociais, que 
questiona a capacidade de Marina Silva pela sua “fragilidade” física e emocional, aspectos que 
fazem parte da construção social do gênero feminino, como afirmam Beauvouir (1949) e Lauretis 
(1989). Esses elementos são, no caso de Marina, ressaltados pela sua condição física, resultados 
do histórico de doenças contraídas quando morava em região de floresta, no Norte do país, e dos 
cuidados médicos decorrentes.

Marina conta hoje com mais de 4,5 milhões de seguidores digitais, somando seus principais 
canais oficiais de comunicação (Twitter, Instagram, Facebook e Youtube). O Twitter e o Facebook 
são os perfis em que conta com o maior engajamento, com mais de 2 milhões de seguidores, em 
cada canal. Este estudo analisará mensagens de internautas feitas em postagens de Marina no 
Twitter, divulgadas no atual período de sua atuação política, de oposição ao governo de Jair Bolso-
naro. A coleta será feita em postagens em que houver expressivo número de comentários, selecio-
nadas entre aquelas postadas em 2019 e 2020. O trabalho buscará entender como Marina Silva é 
percebida pelo público enquanto figura política, mulher negra e de origem pobre, dentro do cenário 
político brasileiro, dominado em sua maioria por homens brancos. Ao se dirigir para o comentaris-
ta, o sujeito receptor, a investigação pretende compreender como ele se apropria das mensagens 
midiáticas, dá novos significados a elas ou corrobora com os significados já estabelecidos nos 
processos socioculturais e os amplia (MARTÍN-BARBERO, 2003). Desse modo, perceberemos que 
os sujeitos, ao contrário do que prega o senso comum, não recebe passivamente as mensagens 
midiáticas, que fazem parte dos jogos políticos (CANCLINI, 2004), ainda que isso não diminua a 
importância das estratégias comunicacionais partidárias.

Espera-se, de alguma forma, contribuir para a relação dos processos comunicacionais com 
a política e com as concepções de gênero.
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DO MUNDO OF-LINE PARA O MUNDO ON-LINE 
: OS DISCURSOS DE ÓDIO ESTAMPADOS NOS 
COMENTÁRIOS DO FACEBOOK DO CORREIO 
BRAZILIENSE

Mayara DA COSTA E SILVA (UnB)1

Dados de uma pesquisa realizada pelo Reuters Institute - Digital News Report 2018 2 mos-
tram que os brasileiros são alguns dos usuários do mundo mais entusiasmados com as redes 
sociais on-line. No Brasil, 66% dos entrevistados utilizam as redes sociais, como o Facebook, para 
consumir notícias. Com a popularização das mídias sociais e o advento da internet é visível a pre-
dominância de discursos entoados pela emoção, mas muitos desses tomados por manifestações 
de ódio. É o que aponta o último dossiê do Comunica Que Muda (CQM)3, realizado em 2016, que 
monitorou, por três meses, dez tipos de intolerância nas redes sociais em relação à aparência 
das pessoas, às suas classes sociais, às inúmeras deficiências, à homofobia, misoginia, política, 
idade/geração, racismo, religião e xenofobia. Mensagens preconceituosas e ofensivas, que antes 
eram restritas no tempo e espaço, agora, são expostas e disseminadas em alta velocidade através 
das redes. A sensação de impunidade e poder também são fatores que impulsionam pessoas a 
exporem o que pensam, sem “filtro”, ou seja, as pessoas se sentem mais à vontade para falar o 
que querem nas redes sociais. É nesse sentido que, hoje, fala-se dos discursos de ódio existentes 
nas redes sociais. Estes discursos são caracterizados como um tipo de violência verbal por serem 
ideias que incitam as mais variadas formas de discriminação: racial, social, religiosa, de gênero, 
orientação sexual, aparência física, deficiência, entre outros. A partir deste contexto, esta pesquisa 
pretende analisar os discursos de ódios expressos nos comentários nas redes sociais, mais es-
pecificamente no Facebook, de um dos maiores jornais de circulação e de mais acesso on-line de 
Brasília: o Correio Braziliense4. Que efeitos de sentido esses comentários revelam? O corpus do 
estudo compreende as dez publicações do Correio Braziliense com maior número de comentários 
em julho de 2020. Para a análise utilizamos os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) 
que entende que todo discurso é uma construção social a qual reflete uma visão de mundo, logo 
gerador de sentidos. Portanto, deve ser analisado de acordo com seu contexto histórico-social 
e suas condições de produção (PINTO, 1999). Além disso, utilizamos os conceitos de discurso, 
formação discursiva e ideologia (FOUCAULT, 1971) para compreender os discursos entoados em 
torno desses comentários. Também abordamos sobre jornalismo e redes sociais on-line baseados 
nos estudos de Recuero (2010) e Silveira (2018). Os resultados revelam que muitos dos discursos 
desses comentários possuem relação com outros discursos socialmente construídos como, por 
exemplo, os de cunho racistas e machistas. Além disso, os efeitos de sentidos gerados têm a ver 
com preconceitos já existentes e que são transpostos para o “mundo on-line”.
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TELEDRAMATURGIA E NEGACIONISMO: 
A TELEVISÃO E A CONSTRUÇÃO DE UM 
INTERDISCURSO DE NATUREZA HISTÓRICA
Autor: Marcello Mattos de Carvalho. Co-autor: Carlos Alberto Zanotti (PUC-Campi-
nas)1

Este projeto de pesquisa tem por objetivo estudar o papel da televisão geralista na constru-
ção de um interdiscurso, baseado no conhecimento acadêmico e em dados de natureza histórica, 
frente ao movimento negacionista, que rejeita evidências científicas e narrativas que derivam do 
consenso da historiografia. Para tanto, pretende-se trabalhar com um estudo de caso que tem por 
objeto os 20 episódios da minissérie Anos Rebeldes, ambientada durante o regime ditatorial im-
plantado no Brasil em 1964. A produção foi levada ao ar pela Rede Globo de Televisão, a emissora 
de maior audiência no país, entre 14 de julho e 14 de agosto de 1992. Entende-se que produções 
desta natureza contribuem para consolidar uma interdiscursividade (ORLANDI, 2001) que estabe-
leça uma memória histórica capaz de se contrapor ao discurso revisionista que nega o arbítrio, a 
violência e a violação de garantias constitucionais no Brasil daquele período. Além de ser observa-
da enquanto um meio capaz de forjar uma identidade nacional (WOLTON, 1996), a televisão será 
tomada em suas funções sociais, dentre as quais se destaca sua condição bárdica (CASETTI; DI 
CHIO, 2013). O estudo aqui proposto será elaborado segundo uma metodologia híbrida de pesqui-
sa, composta por levantamento bibliográfico e documental, análise de discurso e análise descritiva 
da produção seriada. O trabalho aqui proposto filia-se  aos estudos culturais, buscando entender 
como a cultura da mídia (KELLNER, 2001) pode se contrapor ao sentimento negacionista que de-
corre de uma modernidade desenraizada de suas tradições (BAUMAN, 2001).
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INFILTRADO NO CHAN:
Luís Antônio Alves MEIRA, (PUCCAMP)1

Conectar-se a internet, hoje, não mais representa o perfil estereotipado do entusiasta da 
tecnologia, que está sempre a par dos últimos lançamentos das grandes empresas de tecnologia e 
com amplo conhecimento técnico e social das dinâmicas de interação em rede. A democratização 
das tecnologias de comunicação atinge hoje os mais diversos setores da sociedade e o estímulo 
constante a seu uso rotineiro pela chamada economia da atenção – mais ainda na pandemia de 
covid-19 – traz consigo malefícios pouco percebidos em primeiro momento. Um destes malefícios 
é a emissão de discurso de ódio. Aqui focamos nossa análise em grupos contrários às diversas 
conquistas do progressismo, amparado pelo anonimato. Contextualiza-se aqui o crescimento da 
extrema direita estadunidense, a chamada “alt-right” no maior fórum anônimo do tipo “chan”: o 
4chan, e, consequentemente, sua influência ideológica para movimentos de extrema-direita no Bra-
sil. Esta pesquisa de cunho exploratório se apoia em um estudo de caso no Dogolachan, autodeno-
minado “maior fórum alt-right do Brasil”, para investigar processos de produção de identidades a 
partir de seus discursos. Para tal, este trabalho se apoia na análise de discurso de tradição francesa 
aplicada às postagens do fórum para tentar apontar as marcas de sua formação discursiva e, con-
sequentemente, desenhar o perfil do usuário do citado fórum. Qualifica-se chan o modelo de fórum 
onde predomina o anonimato e a volatilidade de suas postagens, que se apagam caso não rece-
bam engajamento de outros usuários. É do objetivo deste trabalho o entendimento do processo de 
(re)apropriação, pelo Dogolachan, dos discursos externos ao fórum – bem como da iconografia da 
chamada cultura pop para a sustentação de discurso de ódio – e das condições sociais e econômi-
cas que sustentam tais discursos. Entende-se aqui o discurso de ódio como aquele que busca atri-
buir a um determinado grupo uma posição hierárquica inferior. A pesquisa se justifica pela carência 
de material estudado sobre o tema em território nacional.

Palavras-chave: Discurso de ódio, Chans, Subjetividade, Economia da 
informação.

1 Graduado em Publicidade e Propaganda pela UNICAP (2017) e pós-graduando em Linguagens, mídia e arte pela PUC-
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DESAFIOS COMUNICACIONAIS PARA 
A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: 
POTENCIALIDADES EDUCATIVAS EM MÍDIAS 
EMPRESARIAIS1
Keynayanna Késsia Costa FORTALEZA, USP2

No âmbito da sociedade pós-moderna, nós enquanto comunicadores e pesquisadores do 
campo da Comunicação Organizacional almejamos novas possibilidades de atuação para as mí-
dias institucionais no universo corporativo. Neste artigo, pretendemos compreender diante de 
vários desafios presentes nas corporações, no mercado e na própria sociedade, como as mídias 
produzidas nas organizações podem difundir potencialidades educativas junto aos públicos de in-
teresse da organização, proporcionando assim valores que competem a dimensão social do ato 
comunicativo, a produção de discursos humanizados, além da promoção de cidadania e da própria 
responsabilidade social. Este estudo de ordem teórico e bibliográfico é um recorte da dissertação 
da autora, que acopla três grandes áreas de estudo: as Mídias, a Memória de Empresas e a Edu-
cação. Para fundamentar teoricamente essa reflexão, foi realizada uma revisão bibliográfica com 
base nos seguintes autores: Baccega (2009), Citelli (2009, 2011), Freire (1997), Kaplún (1998), Soa-
res (2009, 2010, 2014), dentre outros pesquisadores que estudam as relações entre os campos da 
Comunicação e Educação.

Palavras-chave: Comunicação. Mídias. Educação. Organizações.

1 Resumo proposto para o GT 2 – Crises e (re) configurações do sistema midiático na democracia contemporânea. O 
trabalho é um recorte da dissertação da presente autora, intitulada Memória Institucional e sua possibilidade educativa: 
Análise da revista “O Sucesso” do Grupo Claudino, publicada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
| PUCRS, no ano de 2018.
2 Doutoranda em Comunicação na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo – ECA/USP. Mestra em Comunicação 
pela PUCRS, Jornalista, Pedagoga, MBA em Recursos Humanos. Pesquisadora do grupo de pesquisa Estudos de Co-
municação Organizacional e Relações Públicas - CECORP (ECAUSP) e do grupo de estudos em Comunicação Organi-
zacional - GECOR (PUCRS). Bolsista Capes. E-mail: keynayanna@hotmail.com.
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REPOSITÓRIO RUI BARBOSA DE INFORMAÇÕES 
CULTURAIS (RUBI): INTERAÇÕES E PROCESSOS 
DE CONSTRUÇÃO DE ACERVO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE POLÍTICAS CULTURAIS A PARTIR 
DA COLEÇÃO COVID-19
Karen Kristien(PPCULT/UFF)

Este trabalho apresenta o processo de pesquisa aplicado na coleta de dados e fontes de 
informação ligadas ao setor cultural para composição e manutenção do Repositório Rui Barbosa 
de Informações Culturais (RUBI) da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Para tanto, são expli-
citados os processos captura, seleção e gestão de dados, o que compreende a busca ativa  de 
conteúdos, decisões de inclusão e exclusão de categorias e o processo de indexação dos docu-
mentos na plataforma DSpace. A investigação é a apresentada através do estudo de caso relativo a 
experiência de trabalho sobre a coleção Covid-19. A pandemia mundial afetou diversos segmentos 
da sociedade e o setor cultural foi atingido de forma direta. Assim, foram empreendidas diver-
sas medidas de mitigação de impactos. Tais ações estão apresentadas em forma de documentos 
que servem como registro deste processo e configuram material de pesquisa para agentes cultu-
rais. Neste artigo, optou-se por uma abordagem exploratória que abrange a análise do processo 
de gestão documental (seleção, categorização e leitura do material disponível) e a interação com 
o universo arquivístico do Centro de Referência de Políticas Culturais. A partir desta investigação 
foram mapeados e analisados o tipos de conteúdos selecionados para compor o repositório e sua 
integração com agenda pública brasileira no campo da cultura. São apontados desdobramentos 
tecnológicos e técnicos produzidos a partir da chegada deste novo material a comunidade. Além 
disso, foram levantadas questões ligadas ao exercício de gestão de repositórios institucionais e 
sua relação com políticas públicas. Ainda são apontadas possibilidades de ações de difusão cientí-
fica e emprego de estatísticas para ampliação do alcance dos itens disponibilizados na plataforma. 
Os resultados obtidos indicam a importância da construção de acervos documentais digitais para o 
ambiente acadêmico e a sociedade civil, tal qual sua contribuição para ampliação do conhecimento 
e estudo do setor cultural. Também é apresentada a relevância da salvaguarda destes materiais 
para a preservação e memória de processos culturais e o registro mediador deste tempo histórico. 
Espera-se que esta pesquisa contribua enquanto sistematização e reflexão a respeito das ações 
do setor de Políticas Culturais da FCRB, realizadas a partir da atuação de pesquisadores bolsistas 
e aponte possibilidades de aprofundamento para outros estudos acerca de Repositórios Institucio-
nais do campo cultural.

Palavras-chave: Centro de Referência de Políticas Culturais; Fundação 
Casa de Rui Barbosa; Políticas Culturais; Repositório Rui Barbosa de Informações 
Culturais (RUBI); Pandemia.

1Mestranda em Cultura e Territorialidades (PPCULT- UFF); Especialista em Políticas Culturais de Base Comunitária - Fa-
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1



48

A QUALIDADE NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
PARA CRIANÇAS: O CASO DE LA ASOMBROSA 
EXCURSIÓN DE ZAMBA
João Everton Lima CAVALCANTE, (UFC)1 

Andrea Pinheiro Paiva CAVALCANTE, (UFC)2

Partindo da visão de Buckingham (2007), que defende a infância como construção social e 
histórica, sendo pautada, dentre outros meios, pelas mídias eletrônicas presentes no cotidiano das 
crianças, esse artigo se propõe a investigar quais são os elementos necessários para que seja pro-
duzida uma obra audiovisual de qualidade direcionada ao público infantil, que se comprometa com 
a veiculação de materiais comunicativos, educativos e de formação social, enxergando as crianças 
como uma audiência séria e que produz significado sobre aquilo que assiste. Ainda que o termo 
“qualidade” seja bastante subjetivo, assumindo diferentes formas a depender do tipo de produto 
a ser investigado e da perspectiva de análise a ser adotada, encaramos a qualidade na produção 
audiovisual, segundo a ótica de Mikos (2009), como a soma dos aspectos estéticos, narrativos e 
técnicos presentes na obra audiovisual, bem como os contextos em que sua audiência está inseri-
da. Desse modo, escolhemos como objeto de análise o desenho animado La Asombrosa Excursión 
de Zamba, transmitido nacionalmente pela emissora pública argentina PakaPaka, por conta da sua 
proposta central de apresentar temas históricos latino-americanos para o público infantil a partir 
de uma lógica descentralizada de valores. Na análise foram utilizados critérios reunidos a partir de 
pesquisas feitas pelo instituto alemão IZI, voltado para estudos na área da televisão educativa para 
crianças e jovens. Dentre esses critérios encontram-se a temática das obras, a emoção provocada 
por elas, os elementos narrativos, o protagonismo infantil, fatores técnicos, dentre outros. Como 
resultado, temos uma série que rompe com as produções tradicionais de Buenos Aires, dando voz 
a outras infâncias presentes no território argentino, e que acaba por promover o fortalecimento 
da identidade e da cultura dos povos latino-americanos. Além disso, a série faz uso de uma gama 
de recursos multimidiáticos para contar suas histórias, incorporando desde elementos modernos, 
como a estética dos videogames, a formatos televisivos convencionais, como game shows e vide-
oclipes.

Palavras-chave: Qualidade; Produção Audiovisual; Infância; Zamba; América 
Latina.
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TENSIONANDO O SENTIDO DO AGIR: O CLOWN E 
SEU POTENCIAL CRIATIVO
Luís Bruno de GODOY, (FEF/Unicamp)1

Considerando que na sociedade contemporânea as relações humanas vêm se tornando 
cada dia mais superficiais, vivemos um distanciamento cada vez mais frequente devido à escassez 
de tempo, insegurança e desconfiança. Diante dessa problemática, objetivo por meio do presente 
trabalho refletir a atuação do palhaço enquanto um agente responsável por causar afetações nos 
indivíduos na sociedade contemporânea, buscando entender seu papel sócio-político frente aos 
dilemas e paradigmas atuais. Para tanto, foi desenvolvido um estudo inspirado na etnografia, com 
amparo da observação participante e da entrevista etnográfica em um campo de atuação acompa-
nhando artistas-voluntários que desenvolvem atividades de humanização hospitalar por meio do 
arquétipo do palhaço. O trabalho de campo foi separado em três momentos: 1 hospital – acompa-
nhando os artistas-voluntários nas atividades artísticas de humanização hospitalar desenvolvidas 
por eles, onde foi observada sua forma de atuação em jogo; 2 oficina – foram ministradas oficinas 
de palhaço para os artistas voluntários, trabalhando com jogos cênicos que fossem capazes de 
explorar da criatividade e estado de jogo dos participantes; 3 rua – foram desenvolvidas atividades 
que colocaram o artista em espaço alternativo e com público distinto, para que pudessem expe-
rienciar a potencialidade do palhaço em jogo, mediante todas as afetações que cerceavam essa 
relação. Desse modo, observa-se que há uma necessidade de abertura e disposição aos acasos do 
jogo tanto por parte do artista como do mediador, que essa disposição gera tensões na forma de 
atuação e novas possibilidades de criação para o artista e o público. Essa imersão permite consi-
derarmos que essa forma de atuação dos artistas gera novos movimentos e possibilidades, ressig-
nificam não só suas ações como o próprio espaço de atuação, atraindo novas pessoas ao seu jogo.

Palavras-chave: Palhaço; Clown; Experiência; Jogo; Sociedade-
contemporânea.
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AS REPRESENTAÇÕES DO SAMBA NA PRÁTICA 
ESCOLAR ENQUANTO ESTUDO DE CASO.
Ítalo LEOPARDI BOSCO DE AZEVEDO, PPGCOM/ECA/USP

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

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

A partir dessa perspectiva, surge o intuito de observar o universo da educação a partir da 
percepção de que as letras do gênero Samba - e da música em geral - podem servir de aparato pe-
dagógico complementar a docentes do ensino fundamental.

O estudo se deu a partir das representações identitárias no ambiente escolar, já que uma 
das decisões foi estender a pesquisa também para o ensino fundamental de uma escola pública 
paulistana.

No entrelaçamento de ideias e preceitos que transitam entre representações sociais, cultura 
juvenil, cultura brasileira, Samba e música, buscamos explorar como estudantes do ensino funda-
mental se relacionam com letras de Samba e se as mesmas podem servir como aparato comple-
mentar pedagógico por parte dos docentes. Para tal, apresentaremos parte da descrição densa da 
pesquisa de campo realizada em uma escola pública na zona sul da cidade de São Paulo, na qual 
observamos durante dez semanas três grupos focais, sendo duas salas do 9º ano na disciplina de 
Projeto de Vida e uma sala do 7º ano da disciplina de Geografia.

Entre os campos de estudo da pesquisa de mestrado que originou o artigo, enfatizaremos 
as reflexões de Serge Moscovici acerca das interações humanas (o processo coletivo penetra no 
processo individual) e das representações sociais, que serão a base para a prática etnográfica, 
metodologia aplicada a uma vivência em sala de aula de uma comunidade específica - tendo os 
trabalhos de Norbert Elias, Clifford Geertz e Marli Eliza de André como balizadores importantes. Do 
ponto de vista metodológico, os trabalhos de Maria Immacolata Vassallo de Lopes foram balizado-
res importantes.

O presente trabalho trata do aparato teórico do estudo de caso que vem sendo desenvolvido 
como dissertação de mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, 
sob orientação do Prof. Dr. André Chaves de Melo Silva. Os resultados da pesquisa serão efetiva-
mente divulgados quando da defesa da dissertação.

Um adendo: dada a importância que damos ao Samba enquanto manifestação da cultura 
popular, o termo será grafado em todo o trabalho com letra maiúscula.

Palavras-chave: Samba; representações; música; comunicação; escola.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO: entre a liberdade e o 
dano
Sergio de Almeida Cid Peres, (UNISO)1

É fundamental que a todos seja garantido o direito de expressar livremente seu pensamento, 
seja ele qual for. Em contraponto é essencial que essas sociedades desenvolvam e cultivem um 
forte senso de tolerância, possibilitando que as mais diferentes ideologias, preferências e opiniões 
possam se manifestar sem serem censuradas. A liberdade de expressão não é um direito absolu-
to, isso significa que seu exercício está atrelado a outros deveres e, pode-se assim dizer, existem 
alguns limites para tal. Esta pesquisa procura identificar e explicar os limites da relação entre a 
imprensa escrita e os presidentes Bolsonaro e Trump, tomando por base os períodos anteriores e 
posteriores as eleições destes dois presidentes. Constitui-se questão de pesquisa a identificação 
das semelhanças e divergências das duas áreas em relação ao tema, bem como a discussão de 
temáticas relevantes na Comunicação e no Direito. Iremos discutir os limites entre a liberdade de 
expressão, a qual não é um direito absoluto e o dano causado a dignidade humana que é o princí-
pio máximo do estado democrático de direito e o da igualdade. A metodologia empregada utiliza a 
divisão da pesquisa em três partes: a primeira trata de um levantamento bibliográfico constituído 
do conjunto de pensamentos de vários autores sobre os assuntos relacionados ao tema em estu-
do; a segunda parte apresenta uma pesquisa documental (mídia impressa) que resultou na coleta 
de reportagens no jornal O Estado de São Paulo, no período de 01/01/2018 a 30/06/2019 sobre 
a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e coleta de reportagens no jornal The New York Times no 
período de 01/05/2016 a 30/03/2017 sobre a eleição do presidente Donald Trump; a terceira sobre 
a análise destas reportagens ao olhar do Direito Humano à Comunicação, trazendo como suporte 
o Direito doméstico de Brasil e EUA e o Direito Internacional. O referencial teórico que orienta esta 
pesquisa, utiliza-se de John Mill, que nos traz o princípio do dano o qual se apoia na liberdade de 
expressão. Owen Fiss que investigou a relação entre o Estado e as liberdades de expressão e de 
imprensa. Muniz Sodré que realiza uma espécie de radiografia da notícia, primeiramente apontan-
do suas dificuldades conceituais e buscando resolvê-las com a hipótese de uma temporalização 
do cotidiano por meio da marcação semiótica do acontecimento. Ciro Marcondes que discute a 
ética no jornalismo. Com a finalidade de analisar os textos jornalísticos afim de compreender as 
construções ideológicas presentes no mesmo, faremos uso da Análise do Discurso. Salientamos 
que desenvolver a análise do discurso em um veículo jornalístico nunca é uma tarefa simples. O 
campo do jornalismo é permeado por vários discursos que se entrecruzam. No caso do discurso 
jornalístico, trata-se de analisar além daquilo que conta o jornal, mas ainda como estão posiciona-
dos os que o escrevem e os que o leem, trabalhando sobre os dispositivos enunciativos e as formas 
de disponibilizar a informação. A abordagem do tema se justifica pela evidente proeminência da 
questão, estabelecendo relações de poder significativas na discussão de temática relevante para a 
atual configuração da Imprensa.

Palavras-chaves: Liberdade de expressão. Liberdade de imprensa. 
Jornalismo. Comunicação.
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LUGAR ONDE O ROCK NÃO PARA: UM RESGATE 
SOCIOCULTURAL POR MEIO DAS REDES DIGITAIS
Claudia Assencio de CAMPOS, (DIVERSITAS/USP)1 Rafael Bitencourt dos Santos AL-
VES, (OCA/USP)2 Victor Kraide CORTE REAL, (PUC-Campinas)3

Este trabalho é um relato de experiência do projeto “Lugar Onde o Rock Não Para”, realizado 
em 2019, em Piracicaba/SP, aprovado pela SEMACTUR (Secretaria Municipal de Ação Cultural e 
Turismo) e financiado com recursos do PROAC Municípios (Programa de Ação Cultural do Estado 
de São Paulo). O presente projeto se utilizou de entrevistas com importantes nomes do movimento 
local, relacionados com o estilo “rock”, disseminadas por meio da linguagem audiovisual, das redes 
digitais e da internet, importantes ferramentas contemporâneas de compartilhamento de informa-
ção. O que distingue o homem dos animais irracionais é a capacidade que ele tem de criar, pensar, 
ordenar seus pensamentos e ações, bem como projetá- los no futuro, de forma a transmitir suas 
experiências às próximas gerações. A todo esse conhecimento e criação humana é concedido o 
nome de “cultura”. Mais do que o resultado da união entre crenças, arte, morais, leis e costumes, 
como proposto inicialmente, a cultura ganha um papel de continuidade ao assumir a importância 
da propagação de pensamentos, ações e vivências, estabelecendo-se como um conceito que não 
é estável e, assim, passa por modificações ao longo dos tempos. O rock é uma prova viva dessas 
mudanças, que se consolidou como uma importante válvula de escape para jovens descontentes 
com a realidade e uma poderosa forma de denunciar injustiças e evidenciar as mazelas da socie-
dade. Tudo isso a partir da troca: o estilo pressupõe a integração dos artistas com o público, de 
forma a estimulá-lo a sair da passividade perante os fatos e, mais do que isso, romper barreiras e 
transcender os dogmas de uma sociedade conservadora. O projeto “Lugar Onde o Rock Não Para” 
– uma referência à origem tupi-guarani do nome Piracicaba, que significa “lugar onde o peixe para” 
– buscou responder as seguintes perguntas: 1) como o rock piracicabano acompanhou as mudan-
ças na sociedade ao longo das últimas cinco, seis décadas?; 2) de que forma turbulências políticas 
e sociais influenciaram o movimento?; 3) como os espaços urbanos favoreceram o encontro entre 
músicos e simpatizantes?; e 4) como os artistas utilizaram da mídia para potencializar suas ações? 
As respostas encontradas podem apontar para os caminhos a serem trilhados nas próximas déca-
das, não só no que se refere a um estilo musical, mas para o cenário cultural, de uma forma geral.
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TELEJORNALISMO E AFINIDADE CULTURAL: A 
RELEVÂNCIA DO ‘REGIONAL’ PARA A SOCIEDADE
Roberta Gregório UNISO1 Mara Rovida Martini UNISO2

Ao longo dos anos, a influência do telejornalismo na sociedade ganhou destaque. Muitos 
brasileiros têm nos programas telejornalísticos a única fonte de informação durante o dia. Por conta 
da linguagem simples e direta, as mensagens transmitidas são interpretadas com mais facilidade. 
Esses são alguns dos fatores pelos quais Guilherme Jorge de Rezende (2000) expõe que o telejor-
nalismo passou a desempenhar função social dentro dos lares. As características que aproximam 
a televisão e o telejornalismo dos telespectadores são lembradas por Pierre Bourdieu (1997), que 
acrescenta o poder da influência que o aparelho pode trazer para a sociedade e para o meio no qual 
está inserido. A regionalização foi uma das primeiras particularidades da televisão, como lembra 
Cicília Peruzzo (2005, p. 70), já que os programas transmitidos não tinham abrangência nacional, o 
que só começou a ser possível com o surgimento do videoteipe, em 1960, e a utilização de outras 
tecnologias “que permitiram a formação de redes e a consequente nacionalização das transmis-
sões das produções televisivas realizadas nos grandes centros pelas emissoras matrizes”. Peruzzo 
(2005) lembra ainda que, a produção de programas regionais foi muitas vezes estimulada para 
conquistar recursos de empresas e anunciantes regionais, o que poderia criar laços de proximidade 
ainda mais fortes nas comunidades. O telejornalismo, principalmente o regional, ganhou notorie-
dade e um papel social importante, o que pode ser caracterizado, como lembra Mauro Wolf (2002), 
como afinidade cultural. Compartilhamos aqui, de maneira complementar, a ideia de Sá Barreto 
(2013), que percebe a televisão (e o telejornal) como um veículo que estabelece elos, cria vínculos, 
partilha sentidos e propicia a empatia entre o público e aquilo que é transmitido, caso das repor-
tagens jornalísticas veiculadas também pelos telejornais regionais. Acerca ainda do conceito de 
regional, Carlos Camponez (2012) explora a definição de jornalismo de proximidade, que pode ser 
considerada a partir da interpretação que a própria sociedade faz do seu território, inclusive simbó-
lica. O jornalista, ao ser atuante e por estar inserido dentro desse contexto social, trabalharia dire-
tamente para esse público definido, onde é possível reconhecer (e se identificar com) seus hábitos, 
modos de vida, culturais e sociais. Ainda segundo Camponez (2012, p. 48), o jornalista que produz 
um trabalho voltado para o regionalismo, exerceria uma função social, seria um mediador da infor-
mação criando, assim, o chamado “elo comunitário”. “Ele pode ser entendido como uma emanação 
das próprias necessidades dessa comunicação comunitária”. Dessa forma, percebemos que o con-
texto no qual o telejornalismo regional está inserido é relevante para a população com a qual ele se 
comunica. Peruzzo (2005, p. 77) lembra que é para esse público que os programas são produzidos 
e, por isso, o produto deve  ser  aquele que  “retrate  a  realidade  regional  ou local, trabalhando, por-
tanto, a informação de proximidade”. Esses pensamentos alinham-se, nesse ponto, ao de Cremilda 
Medina (1978), que lembra que o profissional de jornalismo está inserido num contexto social do 
qual faz parte, participa ativamente, modifica e é modificado por ele.
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O ENCONTRO DE CULTURAS EM UM TERRITÓRIO 
SIMBÓLICO
Julio Cesar GONÇALVES (Uniso)1

A mudança nas relações socioculturais entre duas cidades com quase nenhuma raiz in-
dentitária, que passaram a compor uma mesma região em função da distribuição dos sinais de 
televisão,  vai ao encontro das reflexões de que se ocupa o G3 do 4º Encontro Redes Digitais e 
Culturas Ativistas. Tema de uma pesquisa ainda em fase inicial, a ligação entre Sorocaba e Jun-
diaí, localizadas no interior do estado de São Paulo, conheceu significativa mudança desde o final 
dos anos de 1990, quando a primeira passou a contar com emissoras de TV locais. Por critérios 
adotados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), responsável pela distribuição das 
ondas de radiofrequência, Jundiaí, até então coberta por sinais dos veículos paulistanos, passou a 
fazer parte dessa área de cobertura e a receber a programação gerada pelas tevês sorocabanas. 
Assim ambas as cidades ganharam maior presença no cotidiano dos moradores de uma e de outra, 
embora antes nada os aproximasse. Distantes 90 km entre si, os dois municípios não aparecem 
juntos em nenhum dos critérios utilizados na regionalização dos espaços para organização política 
e administrativa do território brasileiro. Cidades de médio porte, com ativa participação na econo-
mia do estado (Jundiaí é a 7ª e Sorocaba a 11ª no PIB paulista), as duas surgiram mais ou menos 
à mesma época, em meados do século XVII e, apesar do nome tupi e de terem sido colonizadas 
por bandeirantes, trilharam caminhos diferentes. Sorocaba foi para o lado mercantil, tornando-se 
referência no comércio de tropas de animais no Brasil oitocentista. Jundiaí seguiu o caminho da 
agricultura, especializando-se, à época, na produção de café. Esse fato certamente se refletiu no 
processo de formação da cultura de cada uma: hoje Sorocaba tem a Semana do Tropeiro como 
marca de sua identidade, enquanto Jundiaí se expressa por meio da Festa da Uva. A aproximação 
entre essas duas culturas se deu através de um poderoso instrumento de produção simbólica, a 
televisão. Com base nesse fenômeno, e tendo como referenciais a teoria social da mídia do soció-
logo John Thompson e as observações do geógrafo Milton Santos sobre as novas funções atribuí-
das às formas geográficas pelo movimento da sociedade, identifica-se a formação de um território 
simbólico integrando essas duas e outras 19 cidades vizinhas. Estudar aspectos das trocas simbó-
licas que ocorrem nesse território, de que vai se ocupar a pesquisa, permite refletir sobre “culturas 
em transformação que se reconfiguram no contato com a diversidade”, proposta por este encontro. 
Como essas reflexões podem acrescentar muito para este estudo e o que já foi pesquisado trazer 
informações que podem contribuir com esse refletir, participar deste encontro será relevante, daí a 
solicitação de inscrição deste trabalho.
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O INFOTENIMENTO PELA CRÍTICA DO 
JORNALISMO E DO ESPETÁCULO: UMA ANÁLISE 
DO JORNAL POPULAR SUPER NOTÍCIA
Jennifer Silva LUCCHESI (UNISO)1 Mara ROVIDA (UNISO)2

Este trabalho apresenta alguns dos resultados alcançados com a dissertação de mestrado 
“Jornalismo e Espetáculo: Uma análise das manchetes de capa e das notícias do dia do jornal po-
pular Super Notícia”, defendida na Universidade de Sorocaba com o objetivo geral de reconhecer a 
presença e a representatividade do espetáculo no veículo em estudo. Pretende-se, aqui, evidenciar 
os resultados da primeira das quatro etapas de análise da pesquisa: a identificação do infotenimen-
to no jornal Super Notícia, verificando se as características do infotenimento presentes no jornalis-
mo popular auxiliam na contextualização da informação  ou aproximam-na da espetacularização 
no sentido debordiano. Entende-se o infotenimento como uma estratégia midiática que envolve a 
mescla do jornalismo e do entretenimento e faz referência tanto à forma quanto ao conteúdo de 
um material. Pode-se perceber que, ao longo da história, os jornais populares vão se tornando mais 
informativos, distanciando-se do sensacionalismo e passando a oferecer conteúdos voltados à 
prestação de serviço  e ao entretenimento. Por essa razão,  propõe- se uma leitura sobre o infote-
nimento em um veículo popular. Quanto ao objeto de estudo, ressalta- se que dados auditados de 
janeiro a outubro de 2019 pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) mostram o Super (MG) 
ocupando o primeiro lugar enquanto circulação impressa no País, ficando à frente de jornais tradi-
cionais, como O Globo (RJ) e o Estado de S. Paulo (SP). Inicialmente, o trabalho recupera a história 
do jornalismo popular com base nas contribuições de Amaral (2019), Sousa (2008) e Angrimani 
(1995). Em seguida, questiona-se a própria definição de jornalismo, independentemente para qual 
mídia (referência ou popular) ele é produzido, procurando entender o campo tanto na dimensão 
técnica quanto no aspecto epistêmico, tendo como referência os estudos de Medina (1982, 1996, 
2003, 2002). Posteriormente, aponta-se a relação da informação com o entretenimento para se 
alcançar a discussão sobre o infotenimento. Os principais autores que sustentam essa parte são 
Gabler (1999); Dejavite (2006); Carrillo (2013); Gomes (2009) e Falcão (2017). Por fim, a pesquisa 
procura identificar o que caracteriza uma informação jornalística espetacularizada, considerando 
Debord (2017) e Coelho (2006, 2014, 2018) como os principais referenciais teóricos. Adota-se a 
análise de conteúdo, na perspectiva de Bardin (2004), como a metodologia da pesquisa. Ao todo, 
são analisadas 42 notícias que ganham destaque no Super Notícia como a manchete de capa e/ou 
como a “notícia do dia”, importante seção do jornal. Como principais resultados, pode-se afirmar 
que o infotenimento se faz presente nas páginas do tabloide mineiro a partir do uso de cores, da 
diagramação dinâmica, do enquadramento lúdico, da fragmentação da informação e da novidade 
na forma de noticiar, bem como quando o veículo recorre à personalização dos acontecimentos, à 
dramatização e à estrutura do fait divers. A partir desse reconhecimento, é possível constatar que o 
infotenimento, enquanto forma de apresentar as notícias, contribui para a compreensão das infor-
mações divulgadas no Super e auxilia no processo de aproximação do veículo com os leitores, por 
exemplo, ao adotar  os recursos visuais, linguagem coloquial e uma diagramação dinâmica. Con-
tudo, as características do infotenimento em termos de conteúdo contribuem para o espetáculo se 
manifestar nas notícias populares, por exemplo, com a personalização extrema dos fatos, a estru-
tura fechada do fait divers e a recorrência dos valores-notícia entretenimento e interesse humano, 
o que faz com que o jornal não assuma uma posição de comunicador como guia ou intérprete da 
realidade.
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CARTAS DE SERVIÇOS AO USUÁRIO: a informação 
de interesse público a serviço do cidadão
Paulo Antônio de Sousa MARQUÊZ (UNISO)1 Paulo Celso da SILVA (UNISO)2

Os serviços públicos são criados e mantidos pela Administração Pública dos Municípios, 
dos Estados, do Distrito Federal e da União, para satisfazer as necessidades da coletividade e, prin-
cipalmente, para garantir os direitos da população. Um fator importante da prestação do serviço 
público é sua divulgação por meio de informações, que darão ao usuário – pessoa física ou jurídica 
que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviços públicos – conhecimento sobre 
a existência dos serviços e do que precisa ser feito para obtê-lo. Para dar visibilidade e transpa-
rência ao serviço público, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, instituído pela Lei nº 
13.460/2017, estabelece que todos os órgãos públicos devem divulgar sua “Carta de Serviços ao 
Usuário”, um documento disponibilizado em página ou portal, para informar ao cidadão – de forma 
clara e precisa – a lista de serviços prestados pelo órgão, suas formas de acesso, prazos, locais, 
mecanismos de comunicação e os padrões de qualidade de atendimento ao público. Neste contex-
to e considerando que a Carta de Serviços permite aos usuários se apropriarem de informações de 
interesse público, para tomarem decisões sobre como, quando, onde e para quê utilizar os serviços 
públicos, esta pesquisa investiga – em que medida e como – se as Cartas de Serviços contribuem, 
numa perspectiva da Comunicação Pública, preconizada pelo estudioso Pierre Zémor, para fortale-
cer a transparência, o acesso à informação, a participação e o controle social, alinhando os serviços 
prestados pela Administração Pública aos anseios da sociedade. O detalhamento da pesquisa se 
dará a partir da navegação estruturada nos portais eletrônicos dos órgãos e entidades do Governo 
do Distrito Federal – corpus da pesquisa – por meio de um protocolo de observações levando em 
consideração se as Cartas de Serviços: 1) disponibilizam informações sobre os serviços prestados 
e como acessá-los, já que a Carta é um instrumento de compartilhamento de informações públicas, 
nos termos da lei; 2) foram redigidas de uma forma clara, simples e compreensível, evitando o uso 
de siglas, jargões e estrangeirismos;

3) utilizam formato visual agradável, que desperta interesse e facilita a leitura e disposição 
dos textos; 4) são acessíveis aos diferentes grupos de públicos-alvo; 5) estão disponibilizadas em 
diversos formatos (impresso, eletrônico e para pessoas com necessidades especiais), propiciando 
melhores condições para o compartilhamento das informações; e 6) disponibilizam canais de co-
municação com o cidadão. A base teórica da pesquisa contempla os pressupostos de comunica-
ção pública de Pierre Zémor, Elizabeth Brandão, Jorge Duarte e Heloiza Matos. Quanto às teorias de 
acesso à informação e conhecimento, a pesquisa fará uso dos postulados de Takeuchi & Nonaka, 
Chun Wei Choo e da Controladoria-Geral da União. Os primeiros resultados da pesquisa apontam, 
por meio de um estudo exploratório, que as Cartas de Serviços do Usuário dos órgãos do Governo 
do Distrito Federal: 1) divulgam informações de interesse público, mas adotam poucos mecanis-
mos de participação; 2) em sua grande maioria, não disponibilizam em seu conteúdo, informações 
de maneira simples, clara e objetiva, para que usuários de nível médio de escolaridade possam 
compreendê-lo; 3) a formatação das Cartas de Serviços não seguem um formato que desperte 
interesse e facilite a leitura; 4) os formatos disponíveis não são acessíveis para diferentes grupos 
de públicos-alvo, como pessoas com necessidades especiais, por exemplo. Percebe-se que há um 
processo de compartilhamento de informações relevantes mas, por si só, não as torna relevantes 
e/ou de interesse do público-alvo, o que poderia permitir e incentivar a sua participação na vida pú-
blica. Finalmente, a pesquisa poderá apontar boas práticas para que as Cartas de Serviços ao Usuá-
rio atendam de forma adequada às necessidades e expectativas dos usuários de serviços públicos.
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O LUGAR DE FALA DAS IMAGENS – A TERCEIRA 
REALIDADE
Rodolfo Medeiros SCHIAN, UNISO1

Partindo de uma reflexão da questão da fotografia e da representação imagética, dos apara-
tos tecnológicos, da produção da imagem e suas formas de consumo, assistimos um mundo que 
entra em “ruptura” com o momento fotográfico discorrido por Henri Cartier-Bresson ou das indaga-
ções sobre a morte da fotografia expostas por Sebastião Salgado. Isso não é consequencia direta 
dos avanços tecnológicos e das técnicas, mas na sua forma de uso e consumo, que tem base na 
ideologia dominante de uma sociedade pautada no consumo imediato e massivo, de uma ideologia 
urbana. Analisando as imagens fotográficas dentro da Metodologia de Boris Kossoy, definindo a 
foto como um objeto de pesquisa na dimensão de artefato histórico, que nos fornece uma leitura da 
primeira e segunda realidade do objeto retratado, temos a possibilidade de tencionar uma terceira 
realidade, que não se trata da realidade imaginada ou supostamente “concreta”, mas de uma reali-
dade possível, uma realidade transformadora, uma realidade humana. Que deve se tornar o lugar da 
fala das imagens com objetivos emancipadores, de um espectador não mais consumista e massifi-
cado, mas em um indivíduo autônomo e produtor de conhecimento e da sua própria vida cotidiana, 
livre da ideologia urbana presente no discurso do capital. A imagem deve reunificar a sociedade 
culturalmente, e não sendo mais um ponto de divisão do conhecimento, dando significados a vida 
cotidiana. O “fim” dos textos e das relações de segunda ordem como únicos detentores da verdade, 
para um indivíduo produzindo sua própria imagem, uma imagem do real, do real percebido e expe-
renciado, da experiência artística e vivência política. Entretanto ocorre o contrário e as imagens 
técnicas se tornaram falácias ao conhecimento científico, não se constituindo como uma ponte 
para a reunificar a cultura e pior, transformam a sociedade em uma massa não-pensante, uma mas-
sa servindo a um ritual de pura magia. Existe uma necessidade latente em revisar toda a produção 
e consumo da imagem, adequar a metodologia em um tempo e espaço que seja próprio a ela e a 
quem produz e observa. Utilizando a fotografia nesta breve explicação, que se perde em alguns pen-
samentos complexos, somente é possível através de uma alfabetização e/ou autodidatismo ima-
gético, para no processo de globalizações pensarmos na emancipação da e através das imagens. 
Que somente pode ocorrer na práxis e na busca das próprias práticas socioculturais, resgatando a 
mídia, a comunicação, para o seu próprio desenvolvimento. A terceira realidade que se apresenta 
nas imagens fotográficas pode ser a resposta para o ir além da sociedade do espetáculo descrito 
por Guy Debord. Para isso precisamos pensar a imagem e toda comunicação que a envolve como 
uma produção humana, dentro do campo da antropologia, como propõe Hans Belting e a sua tríade 
Imagem-Meio-Corpo; através do pensamento de Walter Benjamin com a dialética da imagem e; da 
crítica marxista presente na comunicação. O lugar de fala das imagens pode despontar para os 
espaços de esperança de David Harvey e os oásis de fraternidade de Edgar Morin.
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DO CICLISTA AO CICLOATIVISTA: A PRAÇA DO 
CICLISTA E USO DA BICICLETA NA CIDADE DE 
SÃO PAULO
Reinaldo Ricarte da SILVA JUNIOR.1, Prof. Dr. Manoel LEMES.2

Em decorrência das grandes manifestações mundiais anti-globalização dos anos 2000, 
acontecia em São Paulo a primeira bicicletada na Avenida Paulista (importante centro financeiro 
da cidade). Com o lema “a rua é do povo! Não estamos parando o trânsito, nós somos o trânsito!”, 
os manifestantes reconheceram no uso da bicicleta uma possibilidade de questionar a estrutura 
política vigente.

Com a comunicação em redes tradicionais (grupo de e-mail do yahoo), somado as plata-
formas virtuais anarquistas (riseup, CMI – Centro de Mídia Independente), o grupo foi adquirindo 
novos adeptos, criando debates, e delineando o cicloativismo paulistano. Baseado no exemplo das 
“critical mass” dos Estados Unidos (passeios ciclísticos sem aviso prévio aos órgãos governamen-
tais, sem lideranças) que repensam a função do sistema viário, as bicicletadas passariam a ser 
constantes, acontecendo nas últimas sextas-feiras do mês, tendo como ponto de encontro um 
canteiro central na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. Em 2006 a prefeitura 
reconhece este espaço como “praça do ciclista”, tornando o espaço um símbolo de lutas populares 
na cidade de São Paulo.

As propostas centrais dos cicloativistas são duas: o uso da bicicleta como meio de transpor-
te; o uso dos sistemas viários da cidade como um espaço para o encontro, lazer e esporte. Contudo, 
o uso político da praça do ciclista transcende as pautas dos cicloativistas, servindo para concen-
tração de atos e manifestações de grupos caracterizados pela horizontalidade de demandas e de 
lideranças, sendo fortemente organizadas nas redes sociais e nos grupos de e- mails. Lá ocorreram 
concentrações de atos do MPL (movimento do passe livre), atos lgbtt+, atos femininistas, indíge-
nas e anticapitalistas. A praça do ciclista torna-se exemplo para outros grupos de cicloativistas 
no país, em Curitiba inaugura-se em 2014 a praça do bolso do ciclista, financiada exclusivamente 
pelos ciclistas de Curitiba. Em Fortaleza os ciclistas da cidade batizaram a praça primeiro de Maio 
em praça do ciclista, a mesma proposta foi levantada por ciclistas em Belo Horizonte, Santo André, 
Aracaju.

Nas últimas gestões municipais, as pautas dos cicloativistas ganharam espaço nas polí-
ticas públicas. As bicicletas foram, cada vez mais, incorporadas no sistema viário – ciclorotas 
nos bairros, sistema de bicicletas compartilhadas, bicicletários públicos, aumento exponencial das 
ciclovias e ciclofaixa – e os espaços viários ganharam novas utilidades – ciclofaixas de lazer nas 
grandes avenidas nos finais de semana, ruas de lazer, lei de transformação do elevado João Goulart 
(minhocão) em parque. Estas mudanças criaram um novo tipo de ciclista, de classe média e das 
regiões centrais da cidade, tornando o uso da bicicleta mais complexo.

Reconhecendo a recente incorporação das demandas dos cicloativistas nas políticas muni-
cipais, a pesquisa busca reconhecer a relação da visão de mundo dos cicloativistas com as novas 
políticas urbanas. A pesquisa contará com o registro histórico da formação da praça do ciclista, a 
periodização do cicloativismo paulistano, e um debate sobre a formação de lugar nos movimentos 
em rede.
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BBC NEWS BRASIL: PROCESSOS DE PRODUÇÃO 
DE NOTÍCIAS PARA REDES SOCIAIS
Jenifer NEVES COSTA, (UNASP-EC)1

Esta pesquisa tem como tema a produção de notícias para redes sociais digitais, com foco 
no Facebook. A trajetória foi guiada através da pergunta: como se dá o processo de produção da 
notícia em vídeo da BBC News Brasil para o Facebook? Assim, o objetivo deste estudo foi observar 
e descrever as etapas da construção noticiosa da redação brasileira da BBC News. Os objetivos 
específicos consistiram em observar e identificar quais foram as mudanças nos processos tidos 
como tradicionais na elaboração de notícias, além de refletir sobre os fatores que impulsionaram 
essas alterações. Para alcançar tais metas, foi adotado a pesquisa de campo, nos moldes da etno-
grafia, atrelada à observação em campo com entrevistas em profundidade na sucursal BBC News 
Brasil, em São Paulo. A execução dessa metodologia foi dividida em duas etapas: incursão em cam-
po e, posteriormente, elaboração de um diário de campo com os registros do que foi observado, 
bem como do que foi relatado pelos jornalistas entrevistados nos momentos de diálogo. O diário de 
campo foi incorporado à pesquisa, como parte essencial para o entendimento do questionamento 
central. O respaldo teórico da abordagem metodológica foi elaborado a partir da ideia de obser-
vação em campo de Mara Rovida e entrevista em profundidade ou entrevista-diálogo de Cremilda 
Medina. Para interpretar os dados levantados no trabalho de campo, discorremos sobre os proces-
sos tradicionais da produção da notícia a partir das perspectivas de Cremilda Medina, Nilson Lage, 
Nelson Traquina e Mauro Wolf. O foco dessa reflexão teórica é o conjunto de etapas que confor-
mam a produção jornalística, seguindo a defesa dos autores escolhidos: pesquisa e elaboração da 
pauta, apuração do fato, entrevista, edição e distribuição. Quanto ao referencial teórico escolhido 
para abordar a BBC News Brasil, optamos pelos estudos de Laurindo Lalo Leal, especialmente pelo 
detalhamento de suas pesquisas em anos anteriores. Como objeto de análise, identificado como 
produto da BBC News Brasil observado na pesquisa, escolhemos a produção de vídeos nomeada 
de “BBC Curtas”, cuja particularidade é sua classificação como produto nativo digital criado espe-
cialmente para ser veiculado no Facebook. Como resultado da pesquisa, observamos que o proces-
so produtivo jornalístico (prática sociocultural) da BBC News Brasil, no que diz respeito a esse tipo 
de material nativo digital, engendra etapas que conflitam com a prática jornalística defendida como 
potencial a ser perseguido pelos autores estudados. Isto é, há cada vez mais um favorecimento dos 
processos tecnológicos digitais, fomentados por bancos de dados cujas informações são geradas 
a distância, em detrimento da apuração jornalística, tradicionalmente embasada pela presença dos 
jornalistas nos lugares dos acontecimentos noticiados, como é ensinado na maioria dos livros ou 
em universidades de Jornalismo no Brasil e no mundo. Com isso, a relevância deste trabalho é a 
reflexão acerca do aprofundamento na informação e das mudanças nos processos tidos como 
tradicionais na elaboração de notícias.

Palavras-chave: Produção de notícias; Facebook; BBC Curtas; Vídeo nativo 
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THE DIGITAL INCLUSION OF VULNERABLE 
PEOPLE IN THE COMMUNITY DEVELOPMENT 
PROCESS. A RESEARCH ACTION IN SOUTHERN 
ITALY
Andrea VOLTERRANI (University of Rome Tor Vergata)1

This paper presents the first results of a research-action in progress in the Pellaro district of 
Reggio Calabria (South Italy). The aim of this action-research was to activate a process of commu-
nity development within a city district with both a large vulnerable population and a high density of 
organized crime employing a theoretical approach which refers to urban and media practices and 
the mediated construction of social reality (Blockland, 2017; Couldry, 2004; 2012; Couldry and Hepp, 
2017; Stephansen and Trerè, 2020).

The activation of the community development process focused on the interweaving of deep 
mediatization and the daily life of people in the district (Hepp 2015; 2020). In particular, actions have 
been developed that have allowed the growth of social skills and digital/social skills among the 
most vulnerable people. In an edu-communication perspective (Barbas, 2020), these people have 
been facilitated to become protagonists of the process of territorial and digital relational develop-
ment also thanks to the use of participation and community platforms both of a commercial nature 
(e.g. google maps with some tweaks) and co-constructed by citizens and made easily accessible 
also to those who had fewer basic digital skills. Despite the presence of a high density of organized 
crime (‘ndrangheta) there were no obstacles impairing the development of digital/social relations, 
at least in this first phase of the work.

There are three aspects that will be examined with particular attention within the paper: a) 
the ability to develop dual relationships (social and digital) within a peripheral, marginal and vulnera-
ble community context such as that of Southern Italy; b) the deep interweaving between traditional 
and mediated communities (Hepp, 2020) even if these mostly consist of vulnerable people; c) the 
potential of the digital media to meet specific needs of population (Couldry, 2012) ensures its rea-
lization with the most vulnerable part of the population only if the latter is made protagonist of its 
actions through voice processes (Couldry, 2010) and bottom up empowerment and educommuni-
cation (Freire, 1970; Barbas, 2020).

Palavras-chave: Community development, vulnerable people, digital 
inclusion

1 Sociologist, researcher and professor at the University of Rome Tor Vergata, is involved in research and training on so-
cial communication, on community development and digital media, on resilient communities and risk communication. 
E-mail: andrea.volterrani@uniroma2.it



64

AS PRÁTICAS SOCIAIS DA PERIFERIA EM REDES 
POR MEIO DO INSTAGRAM @SERRINHANEWS
Eryck DIEB-SOUZA (UFC)1 Eduardo JUNQUEIRA (UFC) 2

Resumo: Mesmo com os avanços tecnológicos e com o acesso à novos conhecimentos, 
a sociedade ainda reproduz o discurso de que a periferia é um lugar de violência, criminalidade e 
marginalização. Mas, observa-se também em comunidades localizadas na periferia de grandes 
cidades espaços de aprendizagem e produção de práticas sociais que se manifestam presencial-
mente e também em redes. Nesses espaços, interconectados, os jovens atuam em eventos em que 
constroem uma rede de autorias e colaborações. Assim, objetiva-se analisar práticas sociais de 
uma comunidade de Fortaleza produzidas, especificamente neste estudo, na rede social Instagram. 
Para este recorte foram utilizados conceitos de sociabilidade de Simmel (2006), de cidade como 
espaço de aprendizagem defendida por De Certeau (1994) e Agier (2011) e de práticas sociais em 
rede apresentadas por Buzato (2012), Rojo (2012) e Siemens (2008). A metodologia do estudo 
se deu pela análise das práticas juvenis nos eventos presenciais e em redes onde privilegiamos, 
principalmente, o Instagram como “território” de observação, por meio do perfil criado por um jo-
vem ativista da comunidade, @SerrinhaNews, já que era a rede social mais utilizada pelos jovens 
naquele momento. Acompanhamos o perfil da rede social de setembro a novembro de 2019, onde 
acumulando 100 printscreens entre stories na rede e postagens no feed, coletados entre 12h às 
19h, durante os 3 meses supracitados. As categorias temáticas originadas das análises, dessa 
etapa do trabalho, foram: 1. Práticas de denúncias, objetivavam denunciar situações perturbadoras 
na/da comunidade, geralmente com um teor mais político; 2. Práticas interativas, visavam o lúdico 
e a diversão sobre e da comunidade e 3. Práticas informacionais, com finalidade de informar sobre 
eventos, ações e rotina da comunidade. Dessa forma, foi possível identificar que os jovens da co-
munidade estão engajados em processo cotidianos de hibridização dos contextos e das práticas 
sociais, além de que a sociabilidade nos faz pensar na construção nas/das/em redes por jovens 
periféricos, tendo em vista que são cidadãos presos à contextos físicos de opressão e veem nas 
redes, “válvulas de escapes” de novas e possíveis formas de sociabilidade.
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL / SETOR / 
BROADWAY CAMPINEIRA – UMA REDE SOCIAL 
PRÉ-INTERNET
Marcelo Toledo, ANDRIOTTI – PPG LIMIAR – PUC-CAMPINAS1

O Centro de Convivência Cultural (CCC), em Campinas e seu entorno foram, por um período, 
uma rede social pré-Internet, onde artistas e intelectuais se conectavam entre si e com seus públi-
cos, divulgando suas produções, vendendo obras, trocando experiências e ouvindo opiniões sobre 
suas criações. Em seus arredores, conhecidos como Setor ou Broadway, bares e restaurantes tam-
bém eram espaços de manifestações artísticas.

Era um complexo arquitetônico que ganhou força cultural graças aos seus frequentadores. 
“É a sociedade, isto é, o homem, que anima as formas espaciais, atribuindo-lhes um conteúdo, uma 
vida.” (SANTOS, 1997).

E uma das marcas desse público era a sua diversidade cultural, que pode ter sido combustí-
vel da produtividade artística da época naquele local. Thompson (2008) afirma que híbrido cultural 
está na base de algumas das obras mais excitantes e originais.

Mas como eram as redes sociais antes da Internet? Como funcionava a troca de informa-
ções entre artistas, intelectuais e seus públicos nessa época? Havia canais diretos interativos de 
comunicação como ocorrem atualmente pelas redes sociais virtuais?

Por meio de pesquisas em arquivos de meios de comunicação e órgãos oficiais e de  depoi-
mentos em vídeos de artistas, produtores culturais e consumidores de cultura, este estudo preten-
de realizar uma análise de como se estruturavam a comunicação, as relações sociais e culturais 
nesse espaço urbano e de que maneira ele influenciou a produção cultural em Campinas entre os 
anos 1985 a 1995. O período é marcado pelo final da Ditadura Militar até o início da popularização 
da internet no Brasil.

Para estruturar a pesquisa, ela será dividida em etapas:
Registro, por meio de produção audiovisual, de depoimentos de artistas, produtores cultu-

rais e frequentadores do Setor nos anos 80 e 90.
Reconstrução do espaço em forma de maquete, utilizando máquinas de corte a laser ou 

impressora 3D, para mostrar como era o Setor nos anos 80/90.
Reunião de documentos, reportagens, vídeos, fotografias e outros registros documentais 

desse período.

Palavras-chaves: Centro de Convivência Cultural Campinas; Setor; pré- 
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REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO 
CONSUMO DE ARTE DURANTE A PANDEMIA 
COVID-19 A PARTIR DA EXPOSIÇÃO DRIVETRUTH.
ART
Marcelo Henrique Souza RODRIGUES, (FIAM FAAM)1

Considerando o atual cenário pandêmico iniciado no primeiro semestre de 2020, em virtude 
da contaminação do novo coronavírus (COVID-19), que provocou o distanciamento social respon-
sável e estabeleceu consideráveis alterações nos paradigmas de interação humana, refletindo glo-
balmente nas relações sociais, políticas, econômicas e profissionais, inclusive nas dinâmicas de 
consumo de arte, seja online ou presencial, o presente resumo expandido pretende refletir sobre 
a prática cultural, no cenário descrito anteriormente, a partir da observação de uma manifestação 
artística promovida no referente período e ponderar sobre a experiência e as implicações dos sen-
tidos resultantes gerados. A reflexão tem seu apoio introdutório na relação do indivíduo com os 
elementos espaço e tempo, na conjuntura da modernidade líquida (BAUMAN, 2001) quando a indi-
vidualização é ampliada ao nos atribuírem a responsabilidade de termos que reduzir a frequência 
e circulação em lugares como garantia à segurança da nossa saúde, uma privação sem a possível 
previsibilidade do limite temporal para que as interações sociais retomem ao menos a similaridade 
dos formatos relacionais vigentes pré-pandemia devido ao impacto do vírus socialmente. Sendo 
a cidade (também) ambiência para os processos culturais, trazemos ademais a conceituação de 
indústria cultural (ADORNO, 1997) para notar à homogeneização dos produtos artísticos perante 
a legitimação de determinados interesses no intuito de contemplar a adaptabilidade dos mesmos 
para consumo perante as imposições da pandemia. Em consonância a este aspecto, a análise da 
relação entre produtores e produtos culturais ocorre segundo um espaço articulado como campo 
de forças (SARLO, 2013), forças que orientam as argumentações críticas acerca do relativismo e 
legitimidade presente no consumo de arte na modernidade, bem como os valores reais e simbó-
licos produzidos a partir de uma exposição artística organizada durante uma pandemia. Em com-
plemento a fundamentação teórica, trazemos também o olhar da complexidade dos vínculos (BAI-
TELLO, 2014) na tentativa de compreender como se dá o estabelecimento de vínculos, materiais ou 
simbólicos, nas interações artísticas em ambientes urbanos e que dimensões de apropriação do 
espaço e tempo o indivíduo atinge ao compartir dessa construção de sentidos em um cenário de 
distanciamento. Para refletir sobre a experiência de consumo de arte durante a pandemia observei 
a exposição drivetruth.art, uma experiência presencial de exposição com dezoito artistas brasilei-
ros ativos no cenário contemporâneo, em formato de drive truth, atrelando arte e tecnologia, com 
grandes painéis dentro de um enorme galpão, onde os espectadores percorriam um circuito plane-
jado em estações temáticas dentro de um carro e contavam com a orientação de um guia virtual. 
Para construção do raciocínio em questão a observação contou com o site da exposição, a leitura 
de textos de divulgação e críticos sobre a mesma na imprensa, o acompanhamento do conteúdo no 
perfil criado para a exposição na rede social digital Instagram e suas respectivas interações com o 
público, a visita do autor à exposição e entrevista via formulário online com dez pessoas que visita-
ram a exposição. A exposição se apresenta como a primeira no mundo nesse formato e como uma 
alternativa para visitação de espaços expositivos que ofereçam proteção contra a contaminação 
durante a contemplação estética, atendendo ao interesse popular de voltar a experimentar formas 
físicas de entretenimento em um momento exacerbado de experiências online.
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ENTRE A ARTE E O CRIME: COMO A MÍDIA 
ENQUADRA O GRAFITE E A PICHAÇÃO EM SÃO 
PAULO
Erivelto Diego AMARANTE, (UFPR)1 Amanda AZEVEDO, (UFPB)2

Este estudo tem o objetivo de verificar como a mídia impressa enquadra as diferentes ma-
nifestações de expressão urbana nos muros e paredes da selva de pedras da cidade de São Paulo. 
Para a análise, consideramos três formatos distintos de comunicação visual que utilizam o spray 
como ferramenta: a pichação, comumente reconhecida pelas letras de protesto ou assinaturas em 
tom monocromático; o “pixo”, ou “TagReto”, estilo paulistano com uma grafia cuja compreensão 
se limita aos membros do próprio grupo; e o grafite, inscrição de letras e gravuras em painéis com 
desenhos muitas vezes detalhistas e coloridos. Enquanto os dois primeiros são normalmente as-
sociados ao vandalismo e considerados crimes, o que reforça seu caráter transgressor frente à cul-
tura hegemônica, o último vem conquistando cada vez mais aceitação social, inclusive ganhando 
espaço em galerias de arte, numa reapropriação do “marginal” pelo erudito. Diante desse contexto, 
nossa hipótese é de que a cobertura jornalística tende a reafirmar o estigma que associa os picha-
dores à ilegalidade, considerando apenas os danos materiais causados ao patrimônio público e pri-
vado. Nesse sentido, a recomendação de tratamento da cobertura passa pela perseguição policial 
aos jovens e o endurecimento das penas. Por outro lado, nossa segunda hipótese é de que o grafite 
seja inversamente valorizado e reconhecido como manifestação artística e cultural, a única digna 
de aceitação como forma de expressão urbana entre os grupos do spray. Serão analisadas todas 
as matérias publicadas na versão impressa dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo ao 
longo dos seis primeiros meses de 2020 que tratem do tema. Para a operacionalização da pesqui-
sa, utilizamos o arcabouço teórico-metodológico do enquadramento noticioso. Num debate com a 
literatura, buscamos superar os estereótipos e o reducionismo da cultura hegemônica que crimina-
liza a pichação e o “pixo”. Para o sociólogo argentino Néstor Canclini, essas intervenções são uma 
escrita territorial cujas referências sexuais, políticas ou estéticas são maneiras de enunciar o modo 
de vida e de pensamento de um grupo que não dispõe dos circuitos comerciais, políticos e da mídia 
de massa para expressar-se. Deste modo, concluímos que o spray em toda a sua dimensão, não só 
o grafite, além de apresentar mensagens que representam os valores culturais, carregam uma esté-
tica e uma técnica própria para comunicar, destituindo as formas da cultura hegemônica e massiva 
e se transformando em uma cultura partilhada pelas pessoas que interagem no ambiente urbano.

Palavras-chave: Pichação; “Pixo”; Grafite; Enquadramento noticioso; Mídia 
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A POSSE DE ARMA DE FOGO NO BRASIL: UM 
ESTUDO DO ENQUADRAMENTO MIDIÁTICO DO 
JORNAL O “O GLOBO”
Bruna CONRADI CARNIELLI, PUC-Campinas, Carlos ZANOTTI, PUC-Campins

Este trabalho tem por objetivo apurar o enquadramento noticioso com que o tema “Posse de 
armas de fogo no Brasil” foi apresentado aos leitores do jornal “O Globo”. A escolha do periódico se 
deve ao fato de estar localizado em um dos estados mais violentos do país, o Rio de Janeiro, além 
de ser uma das publicações mais influentes entre os grandes jornais brasileiros. O recorte temporal 
compreende entre 1º de dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019, período em que se observou 
uma inflexão nos rumos da organização política do país com a eleição de um capitão reformado 
do Exército para ocupar a Presidência da República. Este trabalho parte do papel que os meios de 
comunicação desempenham na organização sistêmica do tecido social para se aplicar a aborda-
gem da Frame Theory na formação dos quadros da experiência comunicados pela imprensa. Além 
da pesquisa bibliográfica e documental, foi feito uso dos instrumentos da Análise de Conteúdo do 
material publicado pelo jornal no período estudado, bem como das posições inseridas pelo espaço 
reservado ao público. Como resultado, temos que o jornal enquadrou a posse de armas de fogo 
como equivalente ao aumento da violência. Ao todo, foram resgatados 92 textos, distribuídas em 
três tabelas diferentes. A primeira, agrupando o corpus entre textos favoráveis, contrários e neu-
tros, e os classificando, quantitativamente, entre gêneros informativo – reportagem, notícia, nota, 
entrevista; e opinativo – editorial, coluna, carta do leitor e artigo. A segunda classificação, apresenta 
as publicações em que, já no título, o veículo se mostra contrário à posse de armas de fogo, sendo 
possível identificar o framing adotado. A terceira tabela reúne 4 grupos de expressões, usadas para 
configurar o enquadramento, sendo elas: “Ameaça à vida”, que agrupa expressões que relacionam a 
posse de armas a um aumento de homicídios; “Risco à sociedade”, com trechos que caracterizam o 
tema como temerário, uma aposta enganosa, um elemento de risco e não de segurança; “Aumento 
de crimes”, que parte da premissa de que, mais armas em circulação significam mais armas nas 
mãos de criminosos, uma vez que o cidadão não está preparado para enfrentar bandidos, se nem 
mesmo a polícia o estaria; e “Feminicídio”, que se pauta no pressuposto de que o maior número de 
armas em circulação resultaria no crescimento do número de assassinatos de mulheres, devido a 
uma restauração do patriarcado, e aumento de repressão à mulher por meio da arma. Ao apresen-
tar o enquadramento aos seus leitores, O Globo não sugere, em nenhum momento, que a posse de 
arma de fogo pudesse significar um direito de livre escolha do cidadão. 
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FAUSTO É AZUL, OXÓSSI É VERDE
Pablo LEMOS LUCENA, (UFBA)1

Esta pesquisa procura sistematizar algumas reflexões acerca do processo criativo desen-
volvido pelo autor no Doutorado em Artes Visuais do PPGAV / UFBA, bem como apresentar uma 
das séries realizadas com imagens técnicas, trazendo questões conceituais, formais, relacionadas 
a uma crítica da modernidade. A poética em questão aborda a ameaça ao vale de Salvador em 
virtude da construção do BRT (Bus Rapid Transit - via expressa exclusiva para ônibus), este vale é 
composto por mais de 500 árvores de diferentes espécies, localizado entre o antigo Iguatemi e a 
avenida Vasco da Gama. Para tanto, as linguagens do vídeo e da fotografia digital foram utilizadas, 
retratando tanto a distopia da paisagem criada pela construção em andamento, como também 
os aspectos da diversidade biológica existentes, sua ligação com a cultura afro- brasileira e com 
uma memória afetiva, revelando aspectos da ordem do sensível e aspectos imanentes que geram 
bifurcações de sentido. Como base teórica entrelaçamentos foram estabelecidos com o Fausto de 
Goethe por meio de Marshall Berman, além de outros autores a exemplo de Didi-Huberman, Walter 
Benjamin, Ernst Fischer e Florestan Fernandes. O presente artigo aborda dois vídeos e uma série 
de fotografias, o primeiro vídeo intitulado Fausto é Azul Oxossi é Verde discute cultura, memória e 
imersão como potências da imagem mimética, documental, em articulação com a palavra escrita, 
trazendo a imanência e a transcendência própria de uma paisagem em vias de desaparecimento, 
em contraponto ao concreto que se anuncia e ao simulacro de um paisagismo customizado já pre-
senciado no início da obra. O segundo vídeo Fausto é Azul e Cinza 360o recorre a sobreposições e 
rebatimentos de imagens trazendo agenciamentos e afetos. Já na série de fotografias os “cenários” 
provisórios utilizados para a construção, não só trazem uma dimensão do real enquanto imagem 
dialética, como servem a uma transfiguração da imagem, deste modo o corpo operário e a cons-
trução participam de uma “fábula”, uma crônica distanciada possibilitada pelo enquadramento e 
pelo plonge. Compreende-se aqui a imagem técnica como vetor de distanciamento e aproximação 
em relação ao espectador, propondo uma recuperação da crítica da modernidade e da montagem 
videográfica.
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SER MIGRANTE E ARTISTA NA CIDADE DE SÃO 
PAULO: QUAL VISIBILIDADE, QUAIS ESPAÇOS?
Laure GUILLOT FARNETI (Universidade Lyon 2 e Universidade de São Paulo), Douto-
randa em Comunicação

No âmbito do meu doutorado, trabalho sobre as representações das migrações contempo-
râneas na cidade de São Paulo. Eu me interesso pelos olhares “exteriores” (discursos midiáticos e 
políticos) e pelos olhares “internos” (habitantes, associações). Minha proposta para o GT 3 – Mídia, 
Cidade e Práticas Socioculturais é estudar a inserção dos/das migrantes (países sul-americanos, 
africanos e caribenhos) nos espaços da megalópole através da arte. Vários atores, sejam midiáti-
cos, políticos, ou ligados a projetos sociais (por exemplo ONG ou escolas) participam da produção 
desses territórios de imigração. A minha intenção é apresentar a dualidade que existe entre as 
experiências urbanas dos migrantes, as representações que eles têm da cidade, e aquelas dadas 
pelos discursos midiáticos e o poder público. Esses territórios têm a particularidade de ter acolhido 
várias ondas de migrações internas e externas, que deixaram marcas nesses espaços urbanos. 
Mais especificamente, gostaria de me focar sobre o caso dos migrantes que praticam uma ativi-
dade artística. Já tenho alguns resultados em relação a esse tema. Estudei o trabalho do Coletivo 
“Visto Permanente”, que desenvolveu uma plataforma digital, e atua também no espaço público. 
O objetivo da plataforma é de mostrar a migração em São Paulo de uma forma diversificada, sem 
preconceito – diferentemente do que nós podemos ver através de outros meios, como a grande 
mídia. Atualmente, 61 vídeos de artistas (32 países) compõem o site, que é construído a partir de 
dois mapas, o mapa do mundo e o mapa de São Paulo. Uma outra pauta do coletivo é a ocupação 
do espaço público, através da organização de eventos artísticos. Para esse estudo me baseio na 
observação participante (quatro meses) em diversos espaços da cidade de São Paulo. Efetuo tam-
bém entrevistas com os atores ligados à questão migratória, e mais especificamente pessoas mi-
grantes, pessoas que trabalham em ONGs, ou pessoas que têm um papel político ao nível da cidade 
e/ou do estado de São Paulo. O objetivo será também entender as diversas estratégias individuais 
e coletivas que os migrantes têm para se inserir no tecido urbano desses dois bairros, numa da 
cidade mais desigual do mundo.

Palavras-chave: Migração; Arte; São Paulo; Espaço Público; Mídia.
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ZYK – 590 RÁDIO GUARUJÁ PAULISTA: cultura e 
sociedade1
ANTUNES, Luciana2 e BARBOSA, Marinéia³ Universidade Paulista – UNIP

A presente pesquisa pretende compartilhar a memória e história da fundação e início das 
operações de uma das emissoras de rádio fundadas no litoral do Estado de São Paulo nos tempos 
em que o rádio era o maior meio de comunicação de nosso país, bem como, salientar que este 
meio foi e é um dos principais transmissores e mediadores de cultura. O objetivo do trabalho é 
evidenciar a importância dessa emissora, assim como suas influências na sociedade local. Nessa 
perspectiva, a Rádio Guarujá Paulista adquire relevância ímpar por possuir grande inserção na vida 
da população da cidade onde está inserida, participando ativamente de todos os acontecimentos 
locais. A emissora está presente no cotidiano da sociedade, propagando cultura, entretenimento 
e informação. Mesmo havendo inúmeros agentes transmissores de cultura, é incontestável o pa-
pel que o rádio exerce até os dias de hoje. Desde a chegada do rádio ao Brasil, no início década 
de 1920, o meio radiofônico e a cultura caminham juntos. Por meio de diferentes frentes como a 
música, notícias, política, esporte e religião, o veículo sempre esteve presente nas manifestações 
ocorridas em nosso país. De acordo com Melo (1975, p.233), “o Rádio é, dentre os canais de comu-
nicação coletiva, em nosso país, o que oferece mensagens culturais (informativas, educativas ou 
de lazer) com menor dispêndio econômico para o receptor”. A possibilidade de poder levar o rádio 
a qualquer lugar, e a redução de seu custo que gradativamente aconteceu ao longo do tempo, pos-
sibilitaram com que ele se tornasse um meio mais popular. O resgate e a preservação da história e 
memória do rádio, assumem grande importância a medida em que muito da história das emissoras 
está diretamente ligada ao desenvolvimento das comunidades devido ao seu poder de penetração 
e influência, além de disseminar as mais diversificadas manifestações culturais. Desta maneira, por 
meio de entrevista com a filha do fundador da emissora e materiais inéditos fornecidos por ela, foi 
possível reunir dados para a reconstrução de sua história ainda não contada e verificar seu papel 
na cidade de Guarujá em relação à sociedade. Vale ressaltar que este artigo é fruto de uma pes-
quisa desenvolvida no curso de pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Paulista 
que resultou na dissertação de mestrado intitulada “A Paulicéia Radiofônica Não Contada”. Como 
metodologia para a construção deste texto, a história oral e bibliografias que tratam do campo da 
memória radiofônica e cultura foram utilizadas. As fontes bibliográficas compõem livros, artigos 
científicos, teses e dissertações.
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A BATATA É NOSSA: ESPAÇO PÚBLICO, REDES 
SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO NO LARGO DA BATATA 
EM SÃO PAULO
Fernanda CASTILHO, (CENTRO PAULA SOUZA/FATEC)1, Richard ROMANCINI, (ECA/
USP)2

Este trabalho tem como objetivo analisar e refletir a respeito da organização dos movimen-
tos sociais e seu papel na ocupação coletiva de um importante espaço público de São Paulo: o 
Largo da Batata. Este local é um espaço amplo e histórico que foi diversas vezes renovado pelo po-
der público, mas adquiriu uma nova identidade mais recentemente por meio da participação ativa 
e do engajamento dos cidadãos, sobretudo moradores da região (bairro de Pinheiros), no âmbito 
da mudança social e urbana (ex.: plantio de árvores, organização de protestos, realização de feiras 
e elaboração de cartilhas educativas). O referencial teórico trabalha, principalmente, a noção de 
placemaking, particularmente em relação aos direitos coletivos e à construção de significados nos 
processos de ocupação de espaços públicos. Pensar numa cidade coletiva é refletir acerca de um 
espaço urbano cuja participação democrática é ativa, não apenas com base nos direitos dos cida-
dãos, mas também em diferentes práticas político-econômicas (HARVEY, 2003). Assim, o objetivo 
deste artigo se concentra na mobilização de movimentos sociais no Largo da Batata, mas com 
foco na intensa utilização das mídias sociais como espaço de ativismos, sobretudo observando 
quais ações concretas já foram implementadas neste local, a partir das redes. Também quisemos 
observar se tais mudanças planejadas nas redes sociais contribuem para a adoção dos princípios 
e objetivos de um novo paradigma urbano, projetado para o futuro pelo Programa das Nações Uni-
das para os Assentamentos Humanos (ONU- HABITAT). A metodologia incluiu entrevistas com 
residentes locais e participantes de movimentos como “A Batata Precisa de Você” e a observação 
participante sistemática desses grupos nas redes sociais. Desta forma, criamos uma base de da-
dos com 376 publicações, composta por seis variáveis: data, autor, tema, comentários, curtidas e 
compartilhamentos. E classificamos pelos seguintes temas: Bairro (ajuda de bairro, organização 
de evento); Mobilização (mobilização para obras na praça, convocação para reuniões); Problemati-
zação (discussão sobre os impactos de leis e ações políticas); Conscientização (sobre urbanismo, 
ecológico e sustentável, ações não necessariamente vinculadas ao largo). Observamos também 
os materiais desenvolvidos pelo grupo no site “A Batata Precisa de Você” (ex.: agenda, cartilha e 
vídeo). Os resultados apontam a contribuição informal destes coletivos para o cumprimento da 
agenda urbana a partir de um novo paradigma, com maior participação dos cidadãos nas decisões 
acerca dos espaços públicos.

Palavras-chave: Largo da Batata; Movimentos Sociais; Ativismos online; 
Espaço Público.

1 Pós-doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Professora do Centro 
Estadual Paula Souza, Fatec. Doutora e mestre pela Universidade de Coimbra. E- mail: fernandacasty@gmail.com.
2 Professor adjunto do Departamento de Comunicações e Artes, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo (CCA/ ECA/USP). Mestre e doutor em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação da ECA/USP. E-mail: richard.romancini@gmail.com.



74

DEBAIXO DO VIADUTO PARA INVENTAR A 
CIDADE: QUESTÕES SOBRE CULTURA URBANA 
NA ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO.
Sandro Rosa, UFF1

As práticas socioculturais propõem novas formas de sociabilidade, meios outros de se re-
lacionar com os espaços urbanos, afetando e sendo afetado por eles, operando, dessa forma, na 
construção de novos sentidos para a cidade. Este trabalho faz parte de um processo de investi-
gação, no qual analiso questões relacionadas a cultura em diálogo com o território. A construção 
da pesquisa é a partir do olhar sobre produção cultural e arte urbana em territórios populares na 
capital do Rio de Janeiro, tomando como campo de estudo o Espaço Cultural Viaduto de Realengo 
(ECVR), e recorrendo, para sua compreensão, às ferramentas metodológicas de observação parti-
cipante e aplicação de entrevistas, além da revisão bibliográfica. O ECVR, que venho considerando 
um equipamento cultural a céu aberto, está localizado no bairro que carrega em seu nome, na zona 
oeste, região periférica da cidade. Trata-se de uma ocupação cultural do espaço público, criada em 
2013, pelo Original Black Sound System, coletivo de jovens artistas inseridos na cultura hip- hop. 
A partir de elementos da arte urbana, o ECVR desenvolveu uma transformação estética no local, 
além de atuar pelo fortalecimento das produções culturais da região. Ali, teto - chamemos assim a 
parte do viaduto que, do alto, cobre uma porção da rua ocupada - e paredes, antes cinzas, estam-
pam diversos grafites e pichações. Contêineres servem como salas para eventos, ou palco para 
apresentações, e uma pequena estrutura foi instalada para a prática de skate, além de uma cesta 
de basquete. Sua programação tem como carro chefe expressões do hip-hop, como o rap e grafite, 
porém, além destas, as atividades empreendidas ao longo da existência do Viaduto são diversas. 
São ações de incentivo à leitura, rodas culturais, eventos musicais, sessões de cinema, festas e 
bailes black music. Nesse contexto, podemos compreender que, junto a transformação espacial, é 
promovido um ambiente de encontros, troca e experimentação artística, e de invenção na/da cida-
de. A gestão do Viaduto de Realengo assume, desde sua criação, a missão de se construir como 
um cenário relevante na região e faz isso a partir da arte. Tomemos como exemplo os grafites, que 
transformam o local e produzem uma nova experiência para quem transita ali. Vivenciar uma ativi-
dade artística no Viaduto, então, contribui para a ideia dele como espaço propício para sociabilidade 
e atividades culturais, possibilitando, no imaginário coletivo, novas formas de leitura de um bairro 
que está fora do circuito turístico da cidade e que, nos veículos de mídia tradicionais, não aparece 
por suas expressões culturais. Essa nova leitura também é observada nas táticas narrativas sobre 
o Viaduto feitas nas redes sociais digitais, o declarando como uma ação de preservação da cultura 
popular. A partir daí, esse cenário cativa outros atores da cena urbana, ganhando visibilidade em 
mais produtos como videoclipes, trabalhos de moda, ensaios fotográficos. Interessa-nos pensar 
como é possível perceber nessas práticas culturais a construção da luta pelo direito a cidade. Ini-
ciativas como essas inserem outros cenários no espaço urbano, projetam novos usos e provocam 
nas cidades as pautas que se deseja reivindicar.
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SÃO PAULO, A SINFONIA DA METRÓPOLE 
DIGITAL: STORYTELLING DE UM DOCUMENTÁRIO 
CLÁSSICO RELIDO POR CELULARES
Márcio Rodrigo RIBEIRO1

A presente proposta pretende discutir o processo de releitura por meio de celulares e da pro-
dução audiovisual digital nas redes do documentário São Paulo, a Sinfonia da Metrópole Digital, de 
1929. Produzido em pleno círculo da expansão da capital paulista devido ao auge do ciclo econômi-
co do café – que foi também seu momento de colapso histórico, o filme foi iniciativa dos húngaros 
Rodolpho Lustig e Adalberto Kemeny, que haviam ababado de se  mudar para cá.

Mais de 90 anos depois, o documentário voltou a ser estudado e a São Paulo do final da 
década de 1920 revisitada pelos estudantes do curso tecnólogo de Mídias Sociais da Belas Artes 
em São Paulo na disciplina Storytelling, ministrada pelo proponente deste Resumo no 1º semestre 
de 2020. Analisado e criticado pelos estudantes com a orientação do docente, os estudantes fo-
ram convidados a produzir suas versões contemporâneas do documentário, a partir do recorte de 
assuntos e personagens específicas da metrópole de 2020.

No meio do processo, o desafio foi intensificado pela pandemia de Covid-19. Os estudantes 
então não só pesquisaram, mas apuraram boa parte de seus documentários por meio de ferramen-
tas digitais como o Zoom e o WhtasApp ao entrevistarem participantes, editaram e finalizaram seus 
filmes em apps e softwares caseiros e foram convidados pelos docentes a usarem material digital 
de arquivos e de suas redes sociais, como Facebook e, principalmente, Instagram, como formam de 
construírem tanto suas releituras de São Paulo, Sinfonia da Metrópole Digital, como dos teasers de 
lançamento de suas produções. O resultado parcial dos trabalhos está disponível no grupo Story-
telling Belas Artes 2020 (https://www.facebook.com/groups/209578460235589).

O próximo passo é agora, além de refletir academicamente sobre a experiência, copilar os 
trabalhos já realizados e transformá-los em um único documentário coletivo com aproximadamen-
te 50 minutos de duração para poder lança-lo em festivais de cinema e audiovisual pelo Brasil. Os 
estudantes realizadores guardaram além de seus filmes já prontos, todo o material bruto levantado 
ao longo do trabalho para essa “expansão” de seus filmes.

De maneira promissora, os documentários dos estudantes fogem da São Paulo rica e elitista 
fixada pelo filme de 1929 e revelam uma cidade de personagens mais simples e periféricos que, 
cotidianamente, constroem a verdadeira história da metrópole e dão o ritmo de sua pulsação.

Palavras-chave: São Paulo; documentário; audiovisual em celular, urbanismo 
digital.
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O QUE É NOTÍCIA? WHATSAPP NA REDAÇÃO: 
UMA ANÁLISE DA INTERAÇÃO ENTRE A EQUIPE 
DE JORNALISMO E O PÚBLICO DO TELEJORNAL 
MANCHETES NOTICIDADE
Roberta GREGÓRIO, Uniso1

Esta pesquisa propõe-se a uma reflexão acerca dos critérios de noticiabilidade do telejornal 
regional Manchetes Noticidade, da TV Sorocaba SBT, que desde 2016 estimula a participação do 
público por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp. A utilização desse tipo de ferramenta 
como forma de comunicação dos telespectadores com os jornalistas é uma realidade dentro das 
emissoras. Neste trabalho, questiona-se qual o perfil e o conteúdo das mensagens recebidas pelos 
jornalistas; qual critério é usado na seleção do material que chega pelo aplicativo; e, por último, 
que mensagens recebidas por meio do WhatsApp podem mudar as pautas pré-estabelecidas pelos 
jornalistas da emissora. Compreender como se esse processo é realizado na prática é uma das 
relevâncias para a elaboração desta pesquisa. Ao longo desse percurso, Cremilda Medida ajuda a 
entender como o trabalho do jornalista afeta e é afetado pelos temas, personagens e reportagens 
produzidos diariamente e como seus conceitos e valores estão associados ao material elaborado. 
Sob o olhar de Mauro Wolf e Nelson Traquina estudam-se os critérios de noticiabilidade e valores-
-notícia. Josenildo Guerra aponta as novas formas de produção jornalística e ainda o caminho inter-
pretativo trilhado por um fato até se tornar notícia. Para esclarecer a importância da internet como 
ferramenta da tecnologia no processo comunicacional, foram aprofundados os estudos acerca 
de redes e laços sociais de Raquel Recuero, enquanto Henry Jenkins elucida sobre as mudanças 
acarretadas para os veículos de comunicação e a sociedade por meio da cultura da convergência. 
Com a metodologia de análise de conteúdo de Heloísa Golbspan Herszcovitz e Fonseca Junior, as 
mensagens diárias recebidas pelo WhatsApp da TV Sorocaba SBT foram separadas quantitativa-
mente e categorizadas de acordo com seu conteúdo em um quadro. Em seguida, em gráficos, foi 
evidenciada a distribuição dessas mensagens de acordo com as principais editorias que se mos-
traram importantes ao longo da pesquisa, entre elas, o novo coronavírus. Desta forma foi possível 
perceber, portanto, como o WhatsApp tornou-se referência para o telespectador que participa ativa-
mente do envio de mensagens para o programa, principalmente quando solicitado pelo apresenta-
dor. Em muitas situações, inclusive, o próprio telespectador pode atuar como coprodutor da notícia, 
auxiliando o jornalista com informações sobre o fato ocorrido.

Palavras-chave: telejornalismo regional; participação popular; WhatsApp; 
critérios de noticiabilidade; análise de conteúdo.

1 Jornalista e mestranda do curso de Pós Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, Uniso; 
robertagregorio@yahoo.com



77

LEITURA DO/NO MUNDO: LIVROS-APLICATIVOS E 
A EXPERIÊNCIA DO LER NAS CIDADES
CARINA OCHI FLEXOR (UNB)1 ROGÉRIO JOSÉ CAMARA (UNB)2

O artigo investiga as implicações da materialidade dos livros-aplicativos (appbooks) na ex-
periência do ler, considerando, sobretudo, a ubiquidade dos artefatos de leitura que, por sua vez, 
permitem que o consumo livresco se efetive durante os deslocamentos ordinários dos sujeitos nas 
cidades. Estas questões são discutidas tanto a partir da perspectiva do design, que se volta ao pro-
jeto das interfaces gráficas em consonância com a experiência do leitor e suas práticas de leitura, 
como a partir das tecnologias da informação e comunicação no que se refere à relação livro-leitor 
frente aos sistemas computacionais. Assim, considerando a natureza mesma da mídia- livro me-
diada por software, o presente artigo tem como objetivo analisar o impacto dos protocolos na leitu-
ra e os protocolos no espaço sobre a experiência do ler o livro e a própria cidade. Nesse horizonte, 
observando os protocolos de edição, de autoria e no sistema demarcados nas bases materiais de 
objetos empíricos, o texto avança ao problematizar os níveis de colaboração do sujeito-leitor que, 
através dos aportes de conteúdo multimodal e dados e, ainda, a partir dos deslocamentos durante 
a tarefa leitura nos espaços das cidades, imputa vestígios que interferem na objetualidade livres-
ca, bem como sobre as demais leituras. Articulam-se operadores conceituais da literatura livresca 
e da mídia, notadamente, as noções acerca dos protocolos de leitura (CHARTIER, 2011; FLEXOR, 
2018) e da pragmática computacional da new media (MANOVICH, 2002), aproximando das noções 
trabalhadas por Certeau (1980) no que se refere às práticas culturais cotidianas. De abordagem 
exploratória, a partir da revisão de literatura e da análise de objetos empíricos, o texto indica que 
os movimentos de colaborar e se deslocar – no cotidiano do sujeito durante a atividade do ler – 
apontam para protocolos de leitura que, para além da produção de sentido e reapropriação dos 
espaços, afetam a experiência da leitura em uma esfera coletiva, distinta dos modos circunscritos 
pelos livros de antanho.
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JORNALISMO ALTERNATIVO PROFISSIONAL: 
UM ESTUDO DOS USOS DE NOVAS FORMAS DE 
PRODUÇÃO JORNALÍSTICA ON-LINE FORA DO 
CIRCUITO MAISNTREAM
Naiara ALBUQUERQUE. Jornalista. Mestranda no PPGCC da Universidade de Soro-
caba, Brasil, naialbuquerquemf@gmail.com.

O jornalismo alternativo contemporâneo se apresenta como produção profissionalizada e 
cada vez mais consonante com as mudanças do universo midiático produzidas pelo ambiente 
online. Nesse sentido, busca-se compreender como essa profissionalização guarda relação com 
o aproveitamento de formatos digitais para dar conta da produção de materiais que permitem o 
aprofundamento da informação jornalística. Para desenvolver essa reflexão, busca-se no estado 
da arte indicações de como esse tipo de produção tem sido observada pelo campo de estudos da 
comunicação. Atualmente no Brasil, existe estudo significativo sobre o jornalismo alternativo em 
diversas linhas teóricas que tentam defini-lo conceitualmente, essa constatação é anotada a par-
tir de um levantamento em anais eletrônicos dos congressos da Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), da Associação Nacional dos Programas de Pós-Gra-
duação em Comunicação (Compós) e da Associação Iberoamericana de Comunicação (Ibercom), 
além de revistas acadêmicas com Qualis A2 e B1. Foram selecionados 94 artigos publicados no 
primeiro semestre de 2019 com as palavras- chave “comunicação alternativa”, “imprensa alternati-
va” e “jornalismo alternativo”. Deste montante, foram separadas duas categorias: o conjunto ligado 
ao Jornalismo (43 textos) – o qual aglutina iniciativas midiáticas que utilizam o jornalismo como 
ferramenta de contraposição à imprensa hegemônica – e o segundo conjunto o qual se afasta do 
jornalismo e aproxima-se do ativismo social (51 textos) – com objetivos similares aos de institui-
ções e movimentos da sociedade, buscando visibilidade e defesa das minorias. Paralelamente, um 
levantamento bibliográfico de referências na pesquisa sobre a produção jornalística fora do circuito 
mainstream, nomeada por alguns como jornalismo alternativo, também vem sendo desenvolvido. 
São consultados autores como Cicilia Peruzzo (1995), Dennis de Oliveira (2017), Bernardo Kucinsky 
(1991) e John Downing (2002). O objetivo maior da pesquisa em desenvolvimento é compreender, 
a partir da observação experiência (ROVIDA, 2015), como a produção de podcast do jornal Nexo en-
gendra a possibilidade de articular novas formas de consumo midiático com as demandas da nar-
rativa aprofundada, portanto, que lida minimamente com a polifonia e a polissemia (MEDINA, 1996) 
que fazem parte da realidade. Parte- se da hipótese de que a produção de podcast do jornal Nexo 
exemplifica a produção contemporânea de conteúdo aprofundado, de maneira independente e/ou 
alternativa utilizando-se de novas ferramentas de comunicação. Assim nessa discussão entende-
-se que a distribuição do conteúdo é impactada pelo uso da internet e pelos aparatos digitais. A 
circulação se expande pelas plataformas e aplicativos digitais que abarcam novas modalidades de 
distribuição e consumo de informação, trazendo diferentes elementos e interações propostas pela 
mídia tradicional que, no caso dos podcast, tem no rádio sua base de comparação mais recorrente. 
Assim, a linguagem radiofônica é observada nesse “processo de convergência com outros meios 
de comunicação e com plataformas digitais” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 53). Neste ambiente, está 
o aparecimento de novos formatos de áudio, neste caso, o podcast, objeto de interesse da pesquisa 
em andamento, que propõe novas relações de consumo e temporalidade com a audiência. Para Kis-
chinhevsky (2016, p. 68), o podcast é uma “modalidade de radiofonia sob demanda, assincrônica, 
que vai além da oferta de conteúdos em websites de emissoras”.
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O GENÊRO DAS SINFONIAS URBANAS E SUAS 
REVERBERAÇÕES CONTEMPORÂNEAS
THAÍS ITABORAÍ VASCONCELOS1, (IAD-UFJF)

A formação das grandes cidades e o olhar do cidadão em relação ao urbano permeiam a 
história do cinema. O gênero das sinfonias urbanas é emblemático ao se pensar a relação cidade e 
cinema, durante a década de 1920 e em parte dos anos 1930, foram produzidos mais de oitenta fil-
mes associados ao gênero, no Brasil temos o filme São Paulo, a sinfonia da metrópole (1929). Para 
uma maior fundamentação das características sintáticas e semânticas do gênero destaca-se o 
livro The City Symphony Phenomenon: Cinema, Art, and Urban Modernity between the Wars (2018). 
A partir de uma análise que leva em consideração a temática e os elementos narrativos associa-
dos ao gênero das Sinfonias Urbanas, com base nas discussões de gênero de autores como Rick 
Altman e Jason Mittell, busca-se, associar filmes brasileiros contemporâneos como reverberações 
dessa corrente, refletindo sobre possíveis olhares do cinema para o espaço urbano. Se nos anos 
de 1920 as Sinfonias Urbanas representavam a cidade moderna pulsante e orquestrada, ao ritmo 
de máquinas e relógios, questiona-se quais as atualizações da imagem da cidade poderiam ser 
notadas nas reverberações. No estudo observa-se certos caminhos e tendências, tais como um 
aumento da subjetividade, com retratos repletos de memórias pessoais da cidade, apresentando 
as cidades como palimpsestos de significados sócio históricos e subjetivos. Na imagem há tam-
bém uma maior utilização de imagens de arquivo, como no filme São Paulo - Sinfonia e Cacofonia 
(1995), dirigido por Jean-Claude Bernardet, além também de uma representação da cidade em 
escombros, que pode ser observado, por exemplo, no filme U: réquiem para uma cidade em ruínas 
(2016). Alguns teóricos se destacam como apoio para refletir as atualizações da imagem da cidade 
ao longo da história do cinema, como Giuliana Bruno, em especial Atlas of Emotion: Journeys in 
Art, Architecture, and Film (2007) e o livro Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global 
Context (2001).

Palavras-chave: Cidade; cinemática; imagem urbana; sinfonias urbanas, 
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CIDADES VAZIAS – O RESPIRAR DO 
FOTOJORNALISMO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Lauriano BENAZZI, (UFSC)1

Além de um triste rastro com milhões de mortos ao redor do planeta e pandemia de covid-19 
também gerado inúmeras transformações nos ambientes comunicacionais e de relações huma-
nas. Afora expor de forma visceral a falta de lideranças governamentais em países como o Brasil e 
os Estados Unidos, as mazelas e a exacerbação da divisão econômica, bem como a necessidade 
de programas públicos de saúde eficazes e que atendam indistintamente à toda população, no âm-
bito das relações sociais, as consequências decorrentes do isolamento imposto de forma indireta e 
invisível pelo novo coronavírus, também trouxeram mudanças nos campos da Educação, do Direito, 
da comunicação interpessoal, da tecnologia e da disseminação da informação. Entre os escopos 
impactados está o Jornalismo, que nas últimas décadas vinha perdendo espaço, com: a) decrés-
cimo de público; b) concorrência das novas interfaces comunicacionais; e c) principalmente com 
perda de credibilidade diante da “concorrência” com o negativo advento as fake-news. No seio do 
Jornalismo e com outras concorrências paralelas, está o fotojornalismo, secular haste que ajudou 
a impulsionar a própria imprensa, igualmente atingido pelas questões citadas. Além de tais ele-
mentos, também vinha perdendo rounds diante das tecnologias multimídia e para as imagens em 
movimento, cada vez mais disponíveis em aplicativos, redes sociais digitais e na web, muito mais 
atrativas para o consumidor de imagens. Em outra via, no campo profissional, a proliferação de ima-
gens como nunca se havia visto, sobretudo pela portabilidade dos smartphones, com tecnologias 
de captura cada vez mais completas e complexas. Diante de todo esse cenário de transformações, 
rupturas e reinvenção, este trabalho tem como objeto de estudo o fotojornalismo de agências in-
ternacionais de notícia, que se sobressaiu e levou ao público os desertos imagéticos nas grandes 
cidades quando foram decretados lock-downs nas principais metrópoles do mundo. Em momento 
em que era arriscado o deslocamento de equipes, lá estavam os fotojornalistas a registrar o im-
pacto social e urbano do imposto isolamento, como se fossem os novos e audazes Roger Fenton, 
Lewis Hine, Eric Solomon, Robert Capa, Cartier-Bresson e tantos outros expoentes, desde o proto-
-fotojornalismo até os anos de ouro das coberturas de guerra. Assim, tendo como corpus as repor-
tagens fotográficas na cobertura da pandemia e como objeto empírico as postagens realizadas por 
agências internacionais de notícia com sede/matriz na Europa, Estados Unidos e Ásia, publicadas 
em seus websites oficiais e com disponibilização direta para o público leitor. Para este trabalho 
foram selecionadas seis imagens, cujo objetivo é explorar os elementos da street-photography (no 
caso, com ruas desertas), da fotografia urbanística e dos não-lugares, a partir da ótica do fotojor-
nalismo na cobertura da pandemia da sars-cov-2. O percurso metodológico tem viés voltado para 
a estética do fotojornalismo, somada a elementos teóricos que se voltam para a fenomenologia da 
imagem, subsidiadas pelas teorias de Martin Heidegger, pela sociedade do espetáculo, com base 
nos preceitos de Guy Debord, pelos referencias do imagético enquanto simulacro, via expostos de 
Jean Paul Baudrillard, e nos conceitos das imagens complexas, de Josep M. Catalá, além de ele-
mentos técnicos e taxonômicos anteriormente desenvolvidos.
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O HORROR EM 15 SEGUNDOS: TEMPO, ATRAÇÃO 
E DISPOSITIVO NOS CURTAS-METRAGENS DO 
GÊNERO
Diogo Paiva Yabeta de MORAES1

O trabalho analisa as estruturas de curtas-metragens de horror com duração de 15 segun-
dos difundidos na  internet  estabelecendo  suas  origens  formais  no  sistema  de  atrações. Termo 
que remete ao primeiro cinema, período histórico em que os filmes eram exibidos em feiras de novi-
dades tecnológicas, espetáculos de vaudeville  ou  mesmo  por  artistas itinerantes. Para  tal  propó-
sito,  a  pesquisa  parte  de  conceitos  e  discussões  acerca  da temporalidade da narrativa, passa 
pelo aprofundamento teórico da estética de atrações, convenções do horror,  conectando  questões  
de  espectatorialidade  com  a  problematização  de experiências cinematográficas contemporâne-
as e como  estas  têm  reconfigurado  não  apenas o gênero horror, mas todo um modo de se contar 
histórias e, sobretudo, de assistilas. O principal  objetivo  é  apresentar  os  curtas-metragens   do   
festival   15   Second   Horror   Film Challenge como um fenômeno estilístico e estrutural que  tem  
como  origem  uma  espécie de sistema  de atrações atualizado.  A  pesquisa  estabelece seu corpo 
teórico  a partir   de estudos sobre  a  temporalidade  da  narrativa,  tema  originalmente  aborda-
do  pela  literatura, mas que trata de assuntos pertinentes aos curtas-metragens, como brevidade,  
concisão e fragmentação. O  propósito  é  aproximar  as  características  das  micronarrativas  dos 
resultados  impactantes  do  horror  em  curta-metragem.  Em  seguida  o  trabalho  apresenta um 
aprofundamento teórico acerca do sistema de  atrações,  em que  os  filmes  em sua maioria, não 
possuíam  características  expressamente  narrativas  e  buscavam  a  atenção do espectador atra-
vés de impactos e estímulos visuais efêmeros, expondo suas principais características – estética, 
modo de produção, contexto histórico – e  estabelecendo  uma  conexão direta com os  mecanis-
mos  e  efeitos  desejados  pelo  cinema  de  horror,  aproveitando para discorrer sobre as conven-
ções do gênero,  chegando  até  suas  funcionalidades nos curtas-metragens. Por fim o  trabalho  
trata  dos  aspectos  espectatoriais dos filmes de horror, modos de assisti-los e a experiência do 
espectador com o gênero em     uma metragem tão curta, especialmente diante do surgimento de 
novos dispositivos cinematográficos – por onde estes filmetes  circulam  e  têm  visibilidade  –  
como  por  exemplo, a tela do celular e a internet em geral. A pesquisa visa demonstrar que os estes 
curtas-metragens revivem o  cinema  de  atrações,  oferecendo  ao  espectador  estímulos  visuais 
de alto impacto em pequenas doses a fim de satisfazerem sua ânsia por arrebatamento, numa épo-
ca em que este tem sua atenção disputada por inúmeros tipos de informações,  entretenimentos,  
distrações  visuais  e  sonoras  permanentemente,   fazendo   com que em determinado sentido,  o 
espectador  contemporâneo se assemelhe muito  ao do  final do século XIX na maneira de lidar com 
sua experiência visual-imagética-sensorial.
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ONDE TEM FADA... TEM BRUXA! SEDUÇÃO, 
DISSIMULAÇÃO E PROCESSOS IDENTITÁRIOS 
NOS LIVROS DE AUTOAJUDA PARA CRIANÇAS
Sheila Daniela Medeiros dos SANTOS, FE/UFG1

O título inicial que designa este trabalho faz alusão, embora de modo reverso, ao título do 
livro Onde tem bruxa, tem fada..., de Bartolomeu Campos de Queirós, publicado pela primeira vez 
em 1979 pela Editora Moderna (QUEIRÓS, 2004). Ao inverter a ordem dos termos bruxa e fada, 
como elemento proposital da estrutura semântica, procurou-se neste trabalho, através de um viés 
crítico, definir a temática a ser investigada em razão da sedução, da magia e do aprisionamento 
que os livros de autoajuda têm suscitado na atualidade de modo subjacente, como se estivessem 
instituindo mudanças benéficas e inócuas nos processos identitários do indivíduo. Esta assertiva 
edifica-se em dados da realidade brasileira, onde é possível observar que o número de vendas dos 
livros de autoajuda têm alcançado enormes proporções. De acordo com uma pesquisa realizada e 
publicada pela Growth from Knowledge - GFK em parceria com a Associação Nacional de Livrarias 
- ANL, os únicos segmentos que apresentaram crescimento no ano de 2019, comparativamente ao 
mês de janeiro de 2018, foram os de Autoajuda, com 44%, e os de Administração/Economia, com 
foco no empreendedorismo, com 18%. Todos os demais segmentos registraram queda, incluindo 
os didáticos, os quais apresentaram uma das maiores retrações: -39% (GFK, 2019). Nesta mesma 
direção, constata-se que os livros de autoajuda para crianças também estão se transformando em 
um fenômeno de interesse mercadológico, já que as editoras especializadas em obras infantis, 
pressionadas pela demanda, estão se dedicando à produção de selos editoriais prioritariamente 
destinados às crianças (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS, 2018). Estes livros, produzidos 
a partir de um processo de massificação, disseminam-se sorrateiramente no contexto escolar, de 
tal forma que é possível constatar a presença significativa de discursos enunciativos do gênero 
autoajuda nas relações que marcam a práxis pedagógica. Diante desta preocupação, o presente 
trabalho objetivou analisar o impacto das formações discursivas dos livros de autoajuda infantis 
nos processos de constituição de identidade das crianças, com base no referencial teórico- meto-
dológico de autores como Orlandi (2009), Bakhtin (2010) e Vigotski (2010). Para concretizar este 
estudo realizou-se uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, e optou-se pelo recorte 
analítico dos livros de autoajuda para crianças que alcançaram um significativo volume de vendas 
no mercado editorial brasileiro nos últimos cinco anos. Após cotejar dados referentes ao material 
de análise da pesquisa, vestígios concretos evidenciaram que os livros de autoajuda para crianças, 
ao preconizar a força do pensamento (positivo) e a aceitação de conselhos intangíveis, por um 
lado, contribui para chancelar o simulacro, a lógica meritocrática e a concepção errônea de que 
em uma organização societária onde a pobreza e as injustiças sociais são díspares, somente não 
se obtém ‘sucesso e felicidade’ quem não quer; e, por outro, oculta as contradições históricas e 
promove o silenciamento e a submissão, confinando a criança nas devastadoras armadilhas do 
pseudoconhecimento.
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CONSTRUÇÕES E PERFORMANCES 
AUTOFICCIONAIS: A SEMELHANÇA DE 
ESTRUTURAS NARRATIVAS PRESENTES NA OBRA 
DE

JOÃO SILVÉRIO TREVISAN
Giovane de Oliveira ALMEIDA, (PUC-Campinas)1

Os interdiscursos presentes em narrativas literárias autoficcionais sugerem um caminho 
interessante e estratégico para a análise da constituição do sujeito discursivo. Tem-se, como pro-
posta central do projeto de pesquisa, analisar e discutir os discursos homoafetivo e religioso pre-
sentes na obra Pai, Pai (2018), do autor e ativista brasileiro João Silvério Trevisan, com a intenção 
em trazer à superfície o contraste entre dois discursos que pouco dialogam na atualidade, a fim de 
sugerir uma reflexão nas esferas discursivas sobre (auto)aceitação de indivíduos homossexuais 
cujas formações discursivas também advêm do discurso religioso. Para tanto, pretende-se, por 
meio de uma perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso de Linha Francesa (GRE-
GOLIN, 2006), identificar e analisar as marcas dos discursos sugeridos em caráter qualitativo-inter-
pretativo, bem como suas condições de produção, tendo como suporte, além de Pêcheux (1998), 
teóricos como Derrida (2001), Foucault (2001) e Lacan (2009). No aprofundamento das análises, 
sugere-se trazer à luz da academia discussões sobre o entrecruzamento de discursos, contribuindo 
para a produção de conhecimento científico relevante sobre o discurso homoafetivo e religioso na 
Literatura Brasileira, assim como trazer à tona o debate sobre o papel que a Literatura LGBTQ+ pode 
ocupar nas formações identitárias na sociedade contemporânea, almejando também o acolhimen-
to e aceitação dessas formações discursivas, para além daqueles que se identificam diretamente 
com o discurso LGBTQ+.
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O PODER NO PROCESSO DE SUJEIÇÃO: UMA 
REFLEXÃO A PARTIR DE JUDITH BUTLER
Georgia de MATTOS, (UNISO)1

Este texto, parte da tese em desenvolvimento, tem como tema as relações de gênero nas 
redes sociais digitais. Neste primeiro momento, busca-se debruçar sobre o aporte teórico da pes-
quisa, com o objetivo de refletir acerca do processo de sujeição enquanto forma de poder. Para 
isso, toma-se como base a obra “A vida psíquica do poder: teorias da sujeição”, de Judith Butler. 
Nesta obra, a autora defende a ideia de que estudar a formação do sujeito e, consequentemente, a 
teoria do poder, implica que esta seja pensada junto a uma teoria psique, por isso, propõe um relato 
crítico da sujeição psíquica, considerando-a em termos de efeitos reguladores e  produtivos do po-
der. Butler (2019) acredita que o poder não somente subordina e submete o sujeito, como também 
contribui para sua formação. Nesse sentido, a sujeição se torna paradoxal, pois determina a própria 
condição de existência do sujeito. Para a autora, a sujeição se estabelece precisamente nessa de-
pendência do poder, como uma necessidade para que possamos nos constituir enquanto sujeitos. 
Assim, o poder ao mesmo tempo em que subordina também produz o sujeito, é o que ela denomina 
de “dupla valência” de subordinação e produção. “O duplo aspecto da sujeição parece levar a um 
círculo vicioso: a ação do sujeito parece ser efeito de sua subordinação. Qualquer esforço para se 
opor a essa subordinação necessariamente a pressupõe e a reinvoca” (BUTLER, 2019, p. 20). Enten-
de-se que, paradoxalmente, o poder se exerce sobre o sujeito, mas também é assumido pelo sujeito. 
Assim, o poder se estabelece como condição necessária tanto para a subordinação quanto para a 
ação do sujeito. Ocorre, dessa maneira, uma inversão – significativa – do status do poder que “pas-
sa de condição da ação para a ‘própria’ ação do sujeito” (p. 21). Na medida em que as condições de 
subordinação propiciam ao sujeito se apropriar do poder, o poder assumido pelo sujeito conserva 
as condições de subordinação, mas também, opõe-se a ela. Justamente nessa ambivalência que 
forma o vínculo da ação. O “ato de apropriação pode envolver uma alteração do poder, de modo 
que o poder assumido ou apropriado atue contra o poder que lhe possibilitou ser assumido” (p. 21). 
Quando o poder é exercido pelo sujeito, há uma inversão de poder, que passa a ser efeito do sujeito, 
ou seja, o poder age sobre o sujeito, mas também, num sentido transitivo, “põe em ato” o sujeito. O 
ponto chave para autora encontra-se na reiteração que o sujeito efetua do poder, uma repetição que 
nunca é mecânica. Desse modo, de acordo com Butler, o poder nunca pode ser considerado ape-
nas uma condição externa ou anterior ao sujeito, e nem deve ser identificado como algo exclusivo 
do sujeito, pois ao assumir o poder, este pode tomar outra forma e direção. O poder, sendo assim, 
produz modos de reflexividade ao mesmo tempo em que limita as formas de socialidade do sujeito. 
De acordo com a ideia butleriana, o poder se encontra nessa esfera ambígua: nunca é apenas uma 
condição externa e anterior ao sujeito e, também, não pode ser identificado exclusivamente com o 
sujeito. O que permite as condições do poder persistirem – ou “transitarem” – são as reiterações 
feitas dele, e é o sujeito o local dessas reiterações. As reiterações são condições temporalizadas, 
ou seja, são ativas e produtivas, não se trata de estruturas estáticas e meramente mecânicas.
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O CORPO ESTÉTICO-POLÍTICO TRAVESTI NO 
AUDIOVISUAL CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO
Daniel ZACARIOTTI, ESPM1

Pensando o documentário “Bixa Travesty”, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, como um 
espaço de representação do corpo da artivista e cantora Linn da Quebrada e de potência estética-
-política, o presente artigo se desenvolve na perspectiva de entender o reconhecimento trazido por 
narrativas que estimulem e disseminem a subjetividade travesti. Temos como ponto de partida o 
pensamento do audiovisual como um demonstrativo da memória e cultura de um povo e um forte 
vetor micropolítico para futuras afirmações e transformações nas políticas públicas progressistas, 
como traz Nancy Fraser em seus estudos. Trabalhando a partir de conceitos que valorizem o afeto, 
a decolonialidade, o processo, a experiência e a construção de um pensamento focado nas especi-
ficidades do Sul global, temos como objetivo traçar um panorama artístico e social criado a partir 
da produção e veiculação do documentário. Consideramos ainda, o contexto de artivismos audio-
visuais de gênero na cidade de São Paulo como um forte motor para o documentário. Acreditamos 
que o entendimento de Linn da Quebrada como personagem, não apenas dentro da narrativa, mas 
também, dentro do tecido social, que tem construído nos últimos anos espaços de colocação e de 
fortalecimento travesti dentro da esfera social brasileira seja de total importância para compreen-
der os artivismos audiovisuais de gêneros dissidentes. Para a presente construção, trazemos con-
ceitos de Paul Preciado, Suely Rolnik, Boaventura de Sousa Santos, Donna Haraway e Nancy Fraser. 
Como método, aliamos o Conhecimento Comum de Michel Maffesoli às perspectivas de análise de 
materiais audiovisuais e à micropolítica. Como resultado, prevemos um entendimento dos contex-
tos do documentário, acepção e de criação de potências a partir da utilização do reconhecimen-
to da subjetividade travesti como força motora para transformação da estrutura de poder-capital. 
Acreditamos que a emergência de materiais e pesquisas de grupos dissidentes seja um reflexo da 
necessidade não de atualização mas de estilhaçamento dos atuais padrões de controle e domínio.
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O FAZER CINEMA E AS AUTONARRATIVAS DAS 
INFÂNCIAS DO CAMPO
Gisele Motta Ferreira (UERJ)1 e Beatriz Nogueira Marques de Vasconcelos (Uni-
camp)2

Ao constatar que as imagens, na contemporaneidade, formam um dispositivo (FOUCAULT, 
2013) que constitui o sujeito, parece-nos cada vez mais importante investigar e incentivar cria-
ções de autonarrativas periféricas. Por conta da popularização das tecnologias digitais de cap-
tação de imagem e da distribuição gratuita proporcionada pelas novas mídias, certas narrativas 
outrora intangíveis, começam a ser acessíveis neste novo regime de visibilidade (BRUNO, 2003). A 
experiência aqui apresentada reflete sobre oficinas de cinema realizadas para crianças do Ensino 
Fundamental I (EF1), de sete a doze anos, no Educandário Humberto de Campos (EHC), localizado 
na zona rural de Alto Paraíso de Goiás/GO. Ancorado na Pedagogia do Cinema (BERGALA, 2008), o 
processo de mediação propunha a análise fílmica de curta-metragens e o fazer-cinema. As princi-
pais questões político-pedagógicas da oficina foram promover a autorreflexão das crianças sobre 
seu lugar no mundo e criar autonarrativas sobre suas experiências sensíveis3. A instituição edu-
cacional na qual aconteceram as atividades é uma iniciativa da comunidade kardecista Cidade da 
Fraternidade, cujas terras foram ocupadas por movimentos sociais da reforma  agrária em 2000. 
Hoje, a situação está regularizada para cerca de 120 famílias e a maior parte dos estudantes mora 
nos assentamentos Silvio Rodrigues e Esusa. O Acampamento Dorcelina Folador, mais recente, es-
pera regulamentação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Desde 2016, 
o EHC vem passando por mudanças em seu Projeto Político Pedagógico, buscando alternativas 
para uma educação transformadora. As principais propostas da escola são a educação democrá-
tica (DEWEY, 1959), a metodologia de projetos, a Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2005) e a arte-e-
ducação (BARBOSA, 2007). Através do trabalho coletivo com as famílias e Estado, idealiza-se uma 
comunidade educadora (PACHECO, 2014) e uma escola do bem-viver. Nos primeiros encontros 
com as crianças, através de chuva de ideias, conversa e elaboração de roteiro de pesquisa, cada 
uma das cinco turmas do EF1 foi subdividida em pequenos grupos, que desenvolviam seus proje-
tos concomitantemente. Provido de equipamentos simples (uma câmera DSLR e um smartphone), 
crianças do campo criaram suas próprias narrativas audiovisuais a partir de seus desejos e práticas 
do brincar. Permeadas pelo imaginário dos contos de fadas, pela cultura de massa, especialmente 
pelo cinema de gênero, e pela experiência na natureza, os curta-metragens mostram uma infância 
do campo por ela mesma.
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O POTENCIAL DE SIGNIFICADOS DO FILME KIMI 
NO NA WA E A COMUNIDADE OTAKU DO BRASIL
Andre Luis dos SANTOS, (UNISO)1

O trabalho tem como tema a produção de significados do filme de animação Kimi no na 
wa/Your Name entre os fãs brasileiros de cultura japonesa (comunidade Otaku) e suas possíveis 
implicações na construção de relações dentro desta mesma comunidade. Tomando como base o 
trabalho de Shodt (2012), MacWilliams (2015) e Napier (2005) sobre a cultura do Anime, além dos 
conceitos de “comunidade” de C.S. Peirce e de sua fenomenologia, traçamos uma metodologia de 
análise semiótica baseada em Santaella (2007), capturando estáticos do filme e posteriormente ca-
tegorizando seus elementos provocadores de significado em Primeiridade, Secundidade e Terceiri-
dade. Ao fim, ainda com Santaella (1993), colhemos comentários deixados pelos espectadores do 
filme (os membros da comunidade Otaku), a partir dos canais do YouTube “Intoxi Anime”, “Meteoro 
Brasil” e “Yo Ban Boo”, para construir um panorama dos significados causados pelo filme nos mem-
bros da comunidade. A partir da análise, identificamos três tipos de imagem presentes no filme: 
a primeira, que chamamos de “imagem-japão” toma de empréstimo as paisagens reais de Tóquio 
e do interior rural japonês, apresentando significados diferentes de acordo com o conhecimento 
de Japão dos membros da comunidade: para uns, são reconhecíveis como pontos arquitônicos 
e turísticos do Japão, enquanto para outros, meras paisagens belas ou feias; o segundo tipo de 
imagem é a imagem-conexão, que simboliza os laços físicos e abstratos entre as personagens do 
filme, o tempo e o local, sendo esta também dependente de um grau de conhecimento de cultura ja-
ponesa – principalmente das religiões do Japão – para ter seu potencial de significados plenamen-
te realizado; o terceiro e último tipo de imagem que encontramos é a imagem-divisão, contraposta 
à anterior, que media as quebras dos laços estabelecidos, as fronteiras e barreiras presentes na 
narrativa do filme. A coleta das afecções causadas nos membros da comunidade revela um pano-
rama de interpretantes emocionais, enérgicos e lógicos, conforme define Santaella (1993), ou seja, 
os membros da comunidade Otaku do Brasil – mesmo diante das complexidades que emergem do 
pano de fundo da cultura e religião japonesas presentes no filme

– conseguem dele extrair interpretantes complexos da Terceiridade e, principalmente, apre-
sentam afecção para com a obra, o que possivelmente explique seu enorme sucesso ao redor do 
globo, mesmo com as dificuldades já apresentadas.
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TV E MEMÓRIA: OS ELEMENTOS 
NOSTALGIZANTES NAS VINHETAS DE ABERTURA 
DAS TELENOVELAS
Dowglas FRANCO MOTA (UFJF)1 Soraya MARIA FERREIRA VIEIRA (UFJF)2

Na TV, o espetáculo não deixa nunca de fazer parte da fórmula de sucesso. E para sempre 
garantir o sucesso do espetáculo, o termo vinheta, depois de um longo percurso na história da 
comunicação, foi adaptado para esse veículo se apoderando de uma linguagem musical, plástica 
e cênica, ao passo que a telenovela foi se tornando objeto de paixão apreciado por milhões de 
brasileiros. Cada telenovela conta com uma diferente vinheta de abertura, que serve para introduzir 
o telespectador no mundo de uma determinada história. As vinhetas trazem seus significados e 
representações para ilustrar o que a trama vem a dizer. Como um produto para massa, a telenovela 
tem forte poder de propagação de ideias. O presente artigo trata de apontar características da nar-
rativa das vinhetas e investiga elementos nostalgizantes presentes em algumas vinhetas de aber-
turas de telenovelas que apostam na nostalgia como uma forma de atingir um público e provocar 
uma rememoração, nos levando também a refletir sobre a força da narrativa presente na vinheta da 
teledramaturgia brasileira e seu poder de pré-audibilidade.

O fetiche pelo passado é algo que se pode ver com muita frequência nos dias de hoje, seja 
na moda que retraz tendências, no cinema que revive clássicos ou na TV que recria seus sucessos. 
Não podemos tratar esse fenômeno como uma estratégia mercadológica causada por falta de 
ideias e que visa consumo e faturamento. O sentimento de nostalgia é algo bem mais profundo que 
implica vivências, narrativas e a relação com o espaço/tempo. A telenovela, como um produto que 
acompanhou o crescimento de diversas famílias, percorreu diversas décadas, foi vitrine de grandes 
modismos, seja na música, no comportamento ou no jeito de se vestir.

Além de marcar uma geração e pontuar características de uma época, a vinheta se fixa na 
memória do público eternizando uma determinada obra, uma vez que ela tem forte poder de as-
sociação com a novela, além de ser uma espécie de sinal eletrônico, indicando que a telenovela 
voltou do intervalo, por exemplo. Toda essa atmosfera mágica que ronda a vinheta serve como uma 
embalagem de vários elementos que sintetizam o universo da história que está prestes a ser vista. 
Nesse “resumo” feito de signos, encontra-se potencial de referência e mensagem, que associada 
com a música, vai ganhar forte poder de comunicação, podendo perdurar por décadas nas mentes 
das pessoas e servir como gatilhos de memória. Por isso, pretende-se explorar a vinheta como um 
ambiente fértil para propagação de ideias, levanto em conta toda sua força de narrativa e rememo-
ração de datas, sejam elas particulares ou marcantes para a sociedade em geral.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO SUJEITO 
NÃO HETERONORMATIVO NA FICÇÃO SERIADA 
TELEVISIVA: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Julia Araujo de LIMA (PUC-Campinas)1 João Paulo HERGESEL (PUC-Campinas)2

Este trabalho surgiu com o objetivo de mapear obras acadêmicas que discutam a constru-
ção do sujeito não heteronormativo diante de um contexto heteronormativo, tendo como foco os 
personagens – protagonistas ou não – de séries televisivas ou de streaming, em âmbito global, no 
segmento da ficção. O percurso metodológico envolve uma abordagem interdisciplinar, a partir de 
um levantamento bibliográfico de publicações científicas relevantes (artigos, dissertações e teses), 
tendo como ferramenta principal os sites de busca Google Scholar e Periódicos Capes, além de 
anais de congressos da área dos estudos de televisão e televisualidades, tais como Intercom, Soci-
ne e Compós. Para que seja possível realizar essa discussão, adotou-se como corpus um conjunto 
de produções que versam sobre os estudos de gênero na ficção seriada e a representação do sujeito 
não heteronormativo na produção televisual contemporânea. A relevância desta pesquisa está em 
tomar conhecimento acerca do que já foi produzido sobre o sujeito não heteronormativo na ficção 
seriada, para que, a partir desse ponto, possa se iniciar uma observação de perspectiva diferencia-
da da série Euphoria (criação de Sam Levinson, 2019) – discutindo como a desenvoltura de fatores 
narratológicos, estilísticos e linguísticos combinados e o modo como eles impactam na represen-
tação e exposição de grupos minoritários em uma ampla rede de conteúdo de streaming. Euphoria 
conta a trajetória da personagem Rue (Zendaya) na sua luta contra o vício em drogas. Após sair da 
reabilitação, Rue volta a sua rotina e conhece Jules (Hunter Schafer), uma garota transexual, com 
quem desenvolve uma relação amorosa no meio de tanta turbulência. A série tem sido aclamada 
pela temática não heteronormativa que mostra todos os cenários da adolescência americana. Com 
a pesquisa ainda em andamento, espera-se ter resultados que apontem para um entendimento dos 
processos de criação do sujeito não heteronormativo em um ambiente televisual, no qual a maio-
ria das produções audiovisuais são majoritariamente voltadas para o público heteronormativo. Ao 
identificar como este tema tem sido desenvolvido e visto na comunidade científica, supõe-se que 
seja possível avaliar a hipótese deste trabalho: que as séries televisas atuais constroem um sujeito 
não heteronormativo condizente com a realidade que seus espectadores vivenciam no dia a dia.
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A DICOTOMIZAÇÃO DO OUTRO: A “VERDADE” 
E A “FRANQUEZA” NO PERÍODO DAS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2018
Janaina Ferreira CORIOLANO, (PUC CAMPINAS - CLC)1

Resumo: O presente trabalho apresenta-se como um segmento da pesquisa de mestrado 
em andamento e tem como foco refletir de que maneira os modos de subjetivação participantes do 
contexto discursivo das eleições presidenciais brasileiras de 2018 conceberam o “(O)outro” no que 
tange à (re)construção dos discursos polarizados que circularam no espaço discursivo do Twitter 
nesse período. Por discurso compreendemos um conjunto de enunciados que se apoiam em uma 
mesma formação discursiva (FOUCAULT, 2008, p. 132-133) e polarizados seriam aqueles que se 
pautam em uma “polarização ideológica”, ou seja, em uma oposição entre um “polo” e outro que “se 
excluem mutuamente” (FREITAS; BOAVENTURA, 2018, p. 454) e acabam por se configurar como 
“uma coisa ou outra” e não “uma coisa e outra”. No nosso contexto de estudo essa polarização po-
lítica (e ideológica) pareceu se apresentar na oposição entre uma “esquerda” e uma “direita” que, no 
período do segundo turno, foram representadas – de maneira mais “contundente” – por Fernando 
Haddad (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PSL), respectivamente. Dessa forma, temos o interesse em 
investigar a maneira com que um “membro” de um determinado grupo polarizado lança um olhar 
sobre o “outro” – um membro do “outro” grupo, por exemplo – mas também a forma como um gru-
po específico passa a enxergar o grupo “oposto”, numa relação na qual esse “(O)outro” não é visto 
e concebido como parte do “eu” e é colocado como um “de fora”, um “estrangeiro”, um “estranho”, 
gerando um sentimento e uma “atitude” de deslegitimação e exclusão desse “outro”. Para compre-
ender melhor essa relação trazemos à tona algumas teorias que estudam a constituição desses 
modos de subjetivação que se formam a partir de agenciamentos com as tecnologias e com os 
espaços discursivos das redes sociais que habitam, bem como contribuições da psicanálise que 
nos permitem compreender de maneira mais aprofundada esse sujeito e sua relação com o “Outro”. 
Também é possível estabelecermos uma intersecção dessa exclusão do “(O)outro” com o conceito 
da “verdade”, que parece se sustentar na defesa de uma “verdade absoluta e única”, na perspectiva 
de que apenas um lado poderia trazer a verdade, enquanto o outro lado – e aquilo com o qual ele 
se identifica – seria falso, podendo desencadear uma “franqueza exacerbada” e uma violência no 
interior das formações discursivas em questão. Apresentamos, então, como corpus postagens de 
Twitter disponíveis no período de janeiro a outubro de 2018 – coletadas a partir da ferramenta de 
“Busca Avançada” da própria rede social – e utilizamos como dispositivo teórico-analítico a Análise 
do Discurso, com base nos estudos do discurso de linha francesa, de modo a compreender como a 
“verdade” e a relação com o “(O)outro” manifestam-se nesses enunciados, bem como os possíveis 
efeitos de sentido que deles decorrem.
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“CORPOS QUE (NÃO) IMPORTAM”?: 
REPRESENTAÇÕES DAS RELAÇÕES DE PODER EM 
ABU GHRAIB
Marina PUPO, (Puc-Campinas)1 Eliane Righi de ANDRADE (Puc-Campinas)2

Em 11 de setembro de 2001, ano em que os Estados Unidos da América (EUA) estavam 
sob o comando de George W. Bush, vimos ocorrer uma série de ataques aéreos contra as Torres 
Gêmeas, localizadas no complexo empresarial do World Trade Center, e ao Pentágono, sede do 
Departamento de Defesa daquele país. Em resposta a esses eventos, o governo norte-america-
no deu início à Guerra ao terror, que inaugurou um período repleto de implicações em diferentes 
planos – ideológico, político, militar, econômico, de inteligência e de contra inteligência – não  só 
entre esses atores, mas em todo o mundo. Como consequência da produção discursiva em torno 
do nacionalismo, que está, como veremos, vinculada à guerra norte-americana ao terror, deu-se 
início a um processo de construção do inimigo que perpassa pelo apagamento (e até mesmo pelo 
ódio) do “outro” em relação ao “eu”; um processo que engendra uma imagem de quem é “de fora” 
e do “não-americano”, e em que todos representam um inimigo contra a nação. Com a política de 
combater para não ser combatido, os EUA se apropriaram de  suas intervenções em outros países 
para se apoderarem, também, dos corpos de indivíduos de outras nações, visto que preconizam de-
terminadas (re)ações ao que interpretam como “anti-americano”. Assim, ocuparam, dentre outros 
espaços, o complexo militar de Abu Ghraib, que consiste em uma prisão localizada em Bagdá e que 
é conhecida por ter sediado torturas cometidas contra iraquianos, após fotografias sobre o ocorri-
do serem divulgadas na imprensa mundial. A nossa pesquisa pretende analisar as discursividades 
dessas fotografias, com a finalidade de compreender as relações de poder imbricadas, tendo como 
um dos principais teóricos Foucault (2007, 2009), com suas análises sobre o discurso e sobre os 
dispositivos de poder, além de questionar o papel dos sujeitos e de seus corpos (des)humaniza-
dos que ali nos aparecem, com o objeto de gerar, através do inquietante, uma produção artística 
com outros efeitos de sentido às fotografias. Ao analisarmos a relação “eu versus outro”, tanto no 
que diz respeito à construção  de um inimigo, após o 11 de setembro de 2001, quanto às torturas 
cometidas em Abu Ghraib,  nos embasaremos em Freud (2010) com seu estudo sobre o estranho 
familiar, o inquietante, uma vez que acreditamos nos deparar com a destituição do outro – do tortu-
rador e do torturado – de sua humanidade, subjugando-os e colocando-os em uma posição de não 
sujeito, abjeto e desumano, como Butler (2004) nos apresenta.
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DOCUMENTÁRIO CONTEMPORÂNEO E A 
ARTICULAÇÃO DE MEMÓRIA DE DIRETORAS 
BRASILEIRAS
Laís DE LORENÇO TEIXEIRA, (Unicamp)1

Esta comunicação parte de um estudo correlativo entre dois curta documentários brasilei-
ros: Babás (Consuelo Lins, 2010) e Travessia (Safira Moreira, 2017). Ao contextualizar estar obras 
com a “guinada subjetiva” (SARLO, 2007), destacamos como o cinema documentário explora e 
trabalha a possibilidade de se construir a partir da enunciação com o eu (RENOV, 2004; PIEDRAS, 
2014). Os caminhos de expressão subjetiva são há tempos questionados e estudados no campo 
documental, e estas diversas possibilidades analíticas nos permitem compreender e defender os 
documentários como um espaço privilegiado para construção subjetiva.

No documentário brasileiro contemporâneo, acompanhando uma expressão forte na Améri-
ca Latina, as histórias abordadas a partir da expressão pessoal, articulada em proximidade com os 
arquivos, são abundantes. Por mais que partamos de dois filmes que articulam com a presença, fal-
ta e construção destes arquivos, fazendo dessa forma, um trabalho de memória. É inegável como a 
negociação subjetiva a partir do eu, em correlação com o trabalho de memória, se desenvolve em 
diversas outras obras documentais da atualidade. A questão de nosso enfoque ser em diretoras 
mulheres se deve à uma relação histórica das mulheres a arquivos familiares e à histórias escamo-
teadas dos grandes discursos e arquivos (PERROT, 1989).

Neste caso, buscamos refletir sobre como as realizadoras se aproximam de arquivos fa-
miliares como forma de construção e atualização de memória. Entretanto, nem sempre o arquivo 
familiar é igual, e se impõe pensar o que é este arquivo, de acordo com a experiência social e eco-
nômica de cada uma. No mesmo sentido, as articulações e construções com estes arquivos se 
diferenciam, ou seja, o modo de apresentar, manusear e ordenar o arquivo, cria sentidos em si. E 
por esta razão, afeta em si o trabalho de memória. Nesta apresentação, a partir da apresentação 
de teóricas e teóricos que reflitam as questões acima, aliada a apresentação de recursos formais e 
estéticos nos filmes, procuramos refletir sobre os caminhos de memória.
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IDENTIDADE E RESISTENCIA DA COMUNIDADE 
NEGRA: VOZ ATIVA E PROTAGONISMO
Marcel PEREIRA PORDEUS, (UECE)1

A identidade da comunidade negra é algo que constantemente nos causa provocações. Haja 
vista a desigualdade quando se trata da raça negra ser algo marcada por violência e abandono em 
diversas áreas sociais, incluindo saúde, educação e segurança. Com efeito, essa injustiça estru-
tural está enraizada desde o tempo do Brasil colônia, sendo assim, muitas vezes as questões de 
arbitrariedade são tão naturalizadas, que as pessoas leem esse tipo de notícia e não se abalam, 
não refletem, mas se omitem, porque acreditam que falar sobre tal temática não vale a pena, desta 
forma, esse modo de agir é aprendido e replicado. Sendo assim, os brancos se calam porque aquilo 
não lhes afeta diretamente, e mesmo que este seja político, não se sente pressionado diretamente 
para se envolver na causa ou não pensa que não lhe cabe, já que é branco, consequentemente os 
negros não exigem ser ouvidos, já que aprenderam a não se expressar deliberadamente. Ao contrá-
rio disso, o racismo era encarado de forma inocente e infantilizado, alimentando assim a satisfação 
das crianças que praticavam bullying racial. Deste fato, as crianças negras que foram silenciadas 
cresceram acreditando que não mereciam serem ouvidas, e que estavam interpretando a mensa-
gem errada, logo, deveriam aceitar porque “acontece”. A voz da resistência, no entanto nunca foi 
completamente calada, pois quanto maior era a pressão para que os negros desistissem dos seus 
costumes e práticas, mais estes abraçavam sua religião e costumes. Aparentemente essas vezes 
pararam de gritar porque as evidências eram menos polêmicas ou a frustração das experiências 
negativas tomaram conta da esperança de mudança real, porém não é possível negar a existência 
da capoeira, da poesia e dos autores negros e assumidamente guerreiros. Sendo assim, essa nova 
consciência sobre o corpo, arte e cultura dos jovens negros é a inspiração ideal para produzir uma 
sociedade menos racista e mitigar os efeitos de anos de racismo do país. Nessa vertente, os brasi-
leiros e brasileiras futuramente serão responsáveis por um nível maior de protagonismo e destaque, 
pois não irão alicerçar sentimentos negativos com relação a sua cor, e consequentemente não irão 
ter medo de ousar, mostrar sua opinião e buscar alcançar os espaços predominantemente branco. 
A autora Djamila Ribeiro (2019), em seu livro “Pequeno manual antirracista”, discorre abertamente 
a cultura do racismo e a desvalorização da identidade negra; na obra relata que é comum não co-
nhecermos autores negros, e essa falta de valorização às autoridades negras, demostra como a 
sociedade vem de forma inconsciente reforçar a falta de visibilidade para os protagonistas negros. 
Deste fato, fomentamos que as narrativas negras são muito relevantes, e elas devem ser ouvidas. 
A voz negra precisa ecoar nos jornais, na tv e na internet, é importante pontuar que os temas sobre 
racismo podem e devem ser abordados independentemente da etnia, porém os demais que não 
estão alvo de preconceito e retaliação por causa da sua cor, não possuem uma visão mais profun-
da sobre o tema, visto que não possuem experiencia, como também não conhecem a realidade do 
racismo e suas consequências.
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O MEMORICÍDIO DE DICA: A GUERRILHEIRA DO 
SERTÃO
Luiza Beltrão Moraes (PG Mestrado/ FL - UFG)

Denunciamos o memoricídio (BÁEZ, 2010) do corpo político de Benedicta Cypriano Gomes: 
mulher racializada de “cor”, parteira, benzedeira, líder política e guerrilheira goiana,  comumente co-
nhecida por “Santa Dica”. “Santificada” pela Igreja Católica para deslegitimar seus feitos políticos, 
em detrimento de um dos maiores movimentos messiânicos brasileiro, pouco conhecido na histo-
riografia nacional, que culminou na fragilização dos domínios locais da Igreja e na desestabilização 
dos mandos feitos pelos coronéis latifundiários de Goiás, no início do século XX. Dona Dica propôs 
uma sociedade em que não se usava dinheiro, em que um dos dias da semana deveria ser guarda-
do para descanso e reflexão, uma sociedade que contrariava a docilização dos corpos pela Igreja e 
pelo “poder” local, uma sociedade que fora nomeada por “Reduto dos Anjos”, cujas refeições eram 
coletivas e o que se plantava era de todas e de todos. Lagolândia (GO) era o paraíso que poderia ser 
alcançado em vida. Dona Dica, a “madrinha” que não pedia benção aos “padrinhos” coronéis, existe 
hoje, no senso comum, como uma mera marca de cerveja ou em narrativas longínquas que apa-
gam e silenciam seus verdadeiros feitos. Uma mulher que liderou tropas de homens para a Revolta 
Constitucionalista de 32, que insurgiu em meio a uma sociedade patriarcal-coronelista, fazendo-se 
ouvida por aquelas e aqueles “despossuídos” (BERTRAN, 1986) que a buscavam para se libertar 
das chagas físicas e emocionais provocados por regimes de trabalho próximo a escravidão. Esta 
pesquisa-denúncia é inédita no país e está sendo desenvolvida na Faculdade de Letras, da UFG, 
apoiada no Paradigma Indiciário Semiótico (GINZBURG, 2016), cuja análise parte de traços discur-
sivos do jornal Santuário de Trindade, do documentário “Santa Dica de Guerra e Fé”, em projetos 
culturais e políticos independentes, como o Centro de Formação e Produção em Agroecologia, que 
levam seu nome em resistência, fazendo coro ao que se propõem os Estudos Decoloniais. Não é 
tão somente uma pesquisa, é uma militância (OBIAH, 2020), como indica a Sociolinguística Ativis-
ta, que galga denunciar o projeto de feminicídio simbólico articulado  para assassinar a memória 
histórica dos corpos e gêneros não pretéritos, na contraofensiva das violências geradas pela Colo-
nialidade de Gênero (LUGONES, 2008) e na ruptura de uma brasilidade hierarquizada (GONZÁLES, 
2020), de modo a questionar e reivindicar o nosso lugar, o lugar das mulheres na História, através 
das memórias de testemunho, não apenas para sermos lembradas, mas para dizer como queremos 
ser lembradas.
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ASSISTINDO AO MEU PRIMEIRO VÍDEO: A 
MEMÓRIA FAMILIAR COMPARTILHADA POR 
YOUTUBERS MIRINS
Hyrlla TOMÉ, (UFJF)1

Em tempos de reconfiguração digital, a memória familiar merece também um novo olhar. Os 
álbuns de família se deslocam para as redes sociais. Os arquivos de vídeo, são publicados no You-
Tube. As práticas privadas de acompanhar o crescimento das crianças são compartilhadas com 
milhões de desconhecidos na internet. Neste artigo, é realizada uma breve reflexão sobre o YouTu-
be enquanto um espaço de memória, tanto vernacular e cotidiana, transformando-se em uma espé-
cie de arquivo vivo, múltiplo e desorganizado sistematicamente enquanto o valor de cada aconteci-
mento publicado. Se antes era necessário um arquivador sistemático para decidir o que permanece 
e o que é eliminado do arquivo, hoje, é o usuário que detém esse poder, a partir de suas escolhas 
individuais. A partir dos estudos de Burgess e Green (2009) sobre a revolução digital do YouTube 
e das reflexões de Patrícia Lange (2014) sobre crianças que habitam a plataforma, são analisados 
vídeos de youtubers mirins de sucesso reagindo aos seus primeiros conteúdos publicados na pla-
taforma, como meio de explorar as percepções sobre o tempo, desenvolvimentos de competências 
técnicas e remediação das memórias audiovisuais a partir de um momento antes restrito a grupos 
familiares. Entendendo que essa revisão de identidade a partir do próprio conteúdo pode ocasionar 
diferentes reações em cada usuário, pergunta-se aqui quais são os valores atribuídos por esses 
youtubers mirins, assistidos por milhões de pessoas, ao assistirem a seus primeiros vídeos publica-
dos na plataforma. Para responder a esse questionamento, foram escolhidos três vídeos de canais 
no YouTube distintos: “REAGINDO AO NOSSO PRIMEIRO VÍDEO”, do canal Planeta das Gêmeas, “RE-
AGINDO AOS PRIMEIROS VÍDEOS DO CANAL! - JULIANA BALTAR”, do canal Juliana Baltar e “ASSIS-
TINDO PRIMEIRO VÍDEO”, publicado no canal Fran Nina e Bel para meninas. Entre as coincidências 
entre os três vídeos, nas quais estão as razões para serem escolhidos enquanto objetos recortados 
nesta breve reflexão, estão os fatos de que 1) todos protagonizam crianças de canais que figuram 
entre os 100 canais brasileiros com mais inscritos; 2) todos apresentam crianças que assistem a si 
mesmas no início de suas carreiras no YouTube e 3) todos os vídeos que são assistidos estavam 
ainda disponíveis em cada respectivo canal no momento de redação deste trabalho - o que quer di-
zer que o usuário pode ter, pelo menos, duas diferentes experiências para assisti-los: nos formatos 
originais, ou mediados pelas protagonistas de cada vídeo.

Palavras-chave: memória; arquivo; home mode video; crianças; YouTube.
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MARCAS ATEMPORAIS DO TOTALITARISMO 
BRASILEIRO NOS CORPOS

FEMININOS A PARTIR DO FILME “QUE BOM TE 
VER VIVA”, DE LÚCIA MURAT
Meire Oliveira SILVA (UNIOESTE)1

Muitos dos registros da anterior ditadura civil-militar brasileira, entre 1964 e 1985, situam-se 
no Cinema. Tal período, submetido a contínuos processos de esquecimentos e distorções, encon-
tra reverberações em discursos atuais que aludem a revisionismos históricos voltados a ideias que 
remetem a totalitarismos nos quais a questão de gênero emerge como uma das preocupações 
centrais. Afinal, os corpos femininos são submetidos a violências de diversas ordens e ainda estão 
subjugados por inúmeras disputas de narrativas e protagonismos. De forma que muitas dessas 
reminiscências são legadas ao apagamento. E é necessário dispor de outros mecanismos de reto-
mada do passado. Assim, memórias e lacunas de esquecimento são preenchidas pela imaginação 
também dos espectadores dessas histórias. Esses aspectos complexos de memória propiciam 
possibilidades ao testemunho de ocupar espaços sociais. Logo, tais método e temática remetem 
a Que bom te ver viva (1989), da cineasta Lúcia Murat. Um documentário brasileiro afeito ao do-
cudrama, dirigido por uma mulher ex-presa política que dá voz às suas experiências já vividas por 
outras mulheres e também por meio da atuação da atriz Irene Ravache. E faz da narração da dor 
uma construção de seus próprios alicerces no presente. O mesmo ambiente que a cineasta ofe-
rece à protagonista ao encarnar uma espécie de coletividade de mulheres e ex-presas políticas 
de revisitarem seu passado, a partir de um lugar existente apenas em suas memórias. O primeiro 
filme realizado por meio desses relatos e testemunhos que reviviam diversos abismos do tempo 
de cárcere, torturas e opressões. Essa obra, inclusive, suscita diversas leituras a respeito da época 
em questão e traz questionamentos que permitem estabelecer uma ponte com alguns movimentos 
vivenciados hoje no Brasil, 25 anos após o início da retomada democrática. É possível refletir sobre 
a chamada “abertura lenta e gradual” empreendida desde a Anistia, em 1979, mas que deixou fis-
suras históricas ainda muito profundas. Ainda assim, a memória coletiva também encontra espaço 
para a problematização da sociedade entre indivíduos e referências que poderiam ser utilizadas 
como estratégias de reconstrução social.
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TELEAULAS NA PANDEMIA:

VAZIOS E PRESENÇAS DA/NA UBIQUIDADE 
DIGITAL
Luis Felipe VALLE, PUC-Campinas1

O ano de 2020 provavelmente entrará para a história como aquele em que, pelas limitações 
e imposições higiênico-sanitárias de uma pandemia, acelerou e intensificou substancialmente a 
presença das pessoas e das relações econômicas, sociais, políticas, culturais e econômicas nas 
redes digitais. Apesar de não ser novidade para muitos que já trabalhavam, transitavam e conviviam 
nos ambientes digital-virtuais, a vida mediada pelas telas e pela internet passou a apresentar-se 
como imperativo repentino em várias situações em que a interação presencial não só vinha se man-
tendo, mas em que, historicamente, alicerçam-se, justamente, no relacionamento interpessoal. O 
ambiente escolar e as aulas são exemplo disso. Não há dúvidas de que o crescimento do Ensino à 
Distância nos últimos anos já permitia prever uma tendência de intensificação do uso das teleaulas 
nas rotinas acadêmicas, mas as relações de ensino-aprendizagem entre estudantes e docentes e a 
forma como as pessoas veem a educação em interface com os mundos em que habitam parecem 
estar mudando frente a combinação entre a ruptura no convívio social entre as pessoas, a neces-
sidade de reduzir custos administrativos frente a uma crise econômica e a possibilidade de criar e 
aprimorar dispositivos capazes de automatizar, instrumentalizar e direcionar o ensino às demandas 
tecnicistas de mercado. A partir de experiências e reflexões autonarrativas, considerando também 
correntes que tratam da constituição dos sujeitos e das relações interpessoais nos diferentes con-
textos de interação, pretende-se investigar as mudanças trazidas pelo ensino online durante a pan-
demia. Se a ubiquidade das e nas redes digitais permite estar presente em lugares e reunir pessoas 
geográfico-fisicamente distantes, popularizando e facilitando o acesso a conteúdos educativos, 
parece estar aumentando, por outro lado, o distanciamento entre o sujeito e o outro (aquele que lhe 
fala e aquele que o escuta), assim como o senso de pertencimento do indivíduo nos espaços físico-
-presenciais em que habita, produzindo mudanças na forma como compreende a si e a sociedade 
em que se insere espacial e temporalmente. No caráter híbrido das presenças, que não requerem 
mais corporeidade e podem ser substituídas até por softwares que emulam inteligência humana, 
a digitalização das pessoas, dos espaços e dos contextos pode criar fissuras no tecido social em 
que se produz conhecimentos, reduzindo aquilo que está além dos usuários e suas telas interativas 
a meros cenários ou elementos figurativos nas representações, simulações e simulacros digitais. 
Entre o revisionismo histórico e o negacionismo científico, ganham força narrativas alternativas ao 
conhecimento acadêmico tradicional, abrindo espaço para questionar versões hegemônicas das 
narrativas civilizatórias e, ao mesmo tempo, para ressuscitar e criar dogmas e tabus supostamente 
superados pelo pensamento crítico-reflexivo do iluminismo e da modernidade, (res)significando 
informações, dados, ferramentas e suas aplicações à medida que os conhecimentos são (des/re)
territorializados nas sociedades – dentro e fora das múltiplas realidades que se constituem interna 
e externamente aos sujeitos que nelas habitam.
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ANÁLISE DA OBRA THE MAPPING JOURNEY 
PROJECT NA CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIA 
E IDENTIDADE DE INDIVÍDUOS EM 
DESLOCAMENTOS POR CIDADES MIGRATÓRIAS
Amanda JORDÃO ZANCO (UMESP)1 Andressa CARAI MONTEIRO (UMESP)2

Resumo: A identidade pode ser definida como a maneira de perceber quem somos e como 
nos expressamos como indivíduos e como parte de uma coletividade. Diversos fatores e condições 
que envolvem as formações identitárias perpassam por questões como: raça, gênero, classes so-
ciais, ideologia, etnia, além de questões políticas, econômicas e sociais. Todos esses elementos, 
incluindo o ambiente e o território onde nascemos e somos criados, desempenham papeis impor-
tantes em nossas formações, mas que, de certo, também mudam ao longo da vida – já que a noção 
de identidade é algo construído social e historicamente. Em se tratando de experiências subjetivas, 
cada vivência pode ser alterada ou percebida de certa forma para entendermos a importância das 
memórias produzidas e que são lembradas ou esquecidas por indivíduos em posição de desloca-
mento em cidades e territórios migratórios. Cabe a este artigo endossar a importância do sujeito 
ser dono e autor de sua própria narrativa de resistência, ao mostrar, por meio de sua trajetória, 
como se entende como indivíduo político e social. Portanto, a obra The Mapping Journey Project, 
realizada no período de 2008 a 2011, da artista francesa- marroquina Bouchra Khalili, é analisada 
para pensarmos na produção de representações identitárias e mnemônicas que visibilizam as vo-
zes de migrantes e refugiados em linguagens estéticas e políticas aos serem discutidos os concei-
tos de memórias subterrâneas de Pollack (1989), de construção de identidade, memória coletiva e 
pertencimento ao lugar de Hall (2011), nos estudos de narrativas de Ricoeur (2012) e no conceito 
de partilha do sensível de Rancière (2009). O trabalho consiste na instalação de oito vídeos, com 
gestos e discursos de resistência, que narram as histórias de oito indivíduos forçados, por condi-
ções políticas e econômicas, a viajarem ilegalmente pela bacia do Mediterrâneo. O trabalho é um 
retrato da migração, em contraste com narrativas apresentadas por sistemas de vigilância, controle 
internacional de fronteiras e da mídia, que nem sempre representam as vozes e as experiências 
dos migrantes em condições de deslocamento de maneira ética ou não-espetacularizada. Dessa 
forma, são produzidos mapas alternativos pelos participantes, que apontam para suas precárias 
condições de vida. As histórias contadas são tratadas na obra por meio de uma linguagem artística, 
política e social, em uma arte que propõe uma produção estética contra-hegemônica em estudos 
de espaço e de representação das cidades.
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NOTÍCIAS DE CRIMES RACIAIS NAS MÍDIAS E O 
PAPEL DA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA

Nome e Leticia da Rocha de ARAÚJO (UFMS)1
O presente trabalho tem como principal foco abordar como os educadores podem utilizar 

literatura afro-brasileira na formação dos alunos a fim de minimizar crimes de racismo nas mídias 
contra pessoas negras. Embora essa literatura sirva como um importante instrumento didático 
no processo de ensino/aprendizagem, muitos educadores ainda têm dificuldades para trabalhar 
com elas nas escolas. Infelizmente a falta de conhecimento sobre a contribuição do povo negro 
na formação da sociedade faz com que algumas pessoas cometam crimes de ódio conta esse 
posso. O objetivo geral é identificar quais principais estratégias os professores podem acessar 
para abordar e problematizar a literatura afro-brasileira nas escolas públicas. Diante disso, defini-
ram-se como objetivos específicos apresentar metodologias que abarquem a temática racial. Bem 
como, esclarecer como processo de ensino a partir dessas obras pode minimizar crimes raciais 
nas mídias televisivas e sociais. As pessoas em geral estão em desenvolvimento principalmente as 
crianças, com isso surge à necessidade de se ensinar a verdade sobre a contribuição e história do 
povo negro em nossa sociedade. Munanga (2019) e Duarte (2010), explicam sobre a importância 
da literatura-afro na vida da sociedade e no combate ao racismo nas escolas. Diante disso, essas 
obras contribuem não só com o conhecimento dos educandos como também minimiza precon-
ceitos contra o povo negro. Podemos mencionar que essa literatura sendo aplicada em ambiente 
educacional auxilia na aplicação da Lei (10639/03) que fala sobre a obrigatoriedade do ensino e da 
cultura e da história do povo negro. O presente estudo consiste em pesquisa de caráter descritivo, 
com resultados tratados de modo qualitativo. Com o levantamento das informações ao longo da 
pesquisa e das análises das informações foi possível concluir por meio da literatura afro- brasileira 
é possível minimizar os crimes de racismo contra os negros que se propagam nas mais diversas 
mídias que percorrem o mundo todo.
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VIDEOCLIPE E IDENTIDADE: UMA ANÁLISE DE 
BLUESMAN
Vinícius GUIDA, Daiana SIGILIANO, Gabriela BORGES (UFJF)

Este artigo procura investigar de que modo as questões identitárias tangenciam a produ-
ção brasileira de videoclipes. Para a reflexão desta questão iremos analisar o curta-metragem 
Bluesman, produzido para a divulgação do álbum homônimo do rapper soteropolitano Baco Exu do 
Blues. O trabalho integra o projeto “Videoclipe e Identidade”, realizado no âmbito do Observatório 
da Qualidade no Audiovisual (UFJF). O corpus do projeto é composto por 80 produções, realizadas 
entre 2016 e 2019, com temáticas pertinentes ao escopo de análise . Os conteúdos foram categori-
zados entre produções que integram o sistema da indústria fonográfica e que estão à margem dela 
(SOARES, 2003). Posteriormente, foram elencados de acordo com o formato entre performáticos 
ou narrativos. A partir deste contexto, o enquadramento teórico-metodológico para a análise dos 
videoclipes foi elaborado com base nos estudos realizados por Borges (2014) e nas características 
de cada categoria definidas no corpus, contemplando o Plano da Expressão, o Plano do Conteúdo 
e a Mensagem Audiovisual. Os indicadores do Plano na Expressão levam em conta o conteúdo au-
diovisual a partir dos elementos estéticos. São eles: a ambientação, os efeitos sonoros, a fotografia 
e a edição. No Plano do Conteúdo são considerados o tema, a intertextualidade, o estereótipo e o 
storyline. Na Mensagem Audiovisual são observados os seguintes indicadores, inovação, ou seja, 
em que medida os conteúdos apresentam formatos diferenciados e ideias novas, originalidade, que 
reflete os termos do formato, da apresentação e de como o tema é abordado e a qualidade artís-
tica que sistematiza a proposta do videoclipe, presente nos códigos visuais, sonoros, sintáticos e 
gráficos (BORGES, 2014). De acordo com Goodwin (1992), Holzback (2016) e Soares (2013) apesar 
de integrar o cenário midiático desde o século XX, o videoclipe só ganhou relevância na década de 
1980, com o lançamento do canal estadunidense MTV (1981). Na contemporaneidade, surgem no-
vas perspectivas criativas e mercadológicas (BEZERRA; COVALESKI, 2016) em plataformas como, 
por exemplo, o YouTube e o Instagram que engendram modos de produção até então inéditos no 
cenário musical. Criados em consonância com o produto musical, os videoclipes abrem aos ar-
tistas musicais possibilidades múltiplas de experimentação em outras linguagens e, o cenário da 
convergência, potencializa a criação de vídeos pautados por complexas camadas intertextuais e 
transmidiáticas (VELLAR, 2012; BEZERRA; COVALESKI, 2016). Partindo da perspectiva culturalista 
sobre a identidade, buscamos compreendê-la como constituída no interior dos sistemas de repre-
sentação (HALL, 1996; HALL, 2003; HALL, 2006; WOODWARD, 2003; BUTLER, 1999). De acordo com 
Hall

(1996), a formação das identidades contemporâneas é um processo dialético que envolve 
tanto a

diferenciação (o entendimento de um grupo social é diferente do outro) quanto a busca por 
pontos de encontro que permitam a concepção de uma noção comum do ser. Nesse sentido, a re-
presentação corrobora esse processo à medida que expõe, legítima ou exclui determinados pontos 
de vista (HALL, 1996, 2003, 2006).
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VELHICES ATIVISTAS E QUESTÕES DE GÊNERO
Cíntia LIESENBERG, (PUC-CAMPINAS, ECA/USP)1

Entre matérias analisadas na pesquisa de doutorado, defendido em 2019, e que abordou 
representações sociais dos idosos nas mídias, destaca-se a questão das velhices LGBTIs, pouco 
abordada em espaços tradicionais de mídia. Trazemos daí duas matérias compartilhadas na pági-
na do Portal do Envelhecimento, organização que atua na visibilidade de questões relacionadas à 
velhice e ao envelhecimento, e que desponta como espaço de convergência midiática na publica-
ção de materiais de diversas fontes, por isso, um locus privilegiado para o estudo da temática. A 
primeira matéria traz a história de Samantha Flores, ativista transexual da Cidade do México, de 84 
anos. Foi publicada originalmente em 2017, pelo El País, e compartilhada pelo Portal em maio de 
2018. A segunda traz o perfil de João Nery, apresentado como primeiro transhomem operado no 
país. Da Agência Brasil, em setembro de 2018, foi postada pelo Portal no mesmo mês e ano. No pri-
meiro caso, coloca-se em questão a necessidade de ocultação da  identidade de gênero na velhice, 
quando essa não se encaixa no padrão heterossexual dominante, bem como apresenta-se o dilema 
de moradia para essa população e iniciativa da criação de um centro dia de convivência. No segun-
do caso, a matéria é motivada pelo lançamento, via Facebook, de livro sobre a história do ativista, 
mas também pelo anúncio de um câncer cerebral que o acometera. Ambas as narrativas abordam 
uma difícil trajetória diante da aceitação familiar e social relacionada à identidade de gênero que 
assumem. Na afirmação dessa identidade, tornam- se sujeitos que se destacam na exposição da 
causa e no acolhimento daqueles que passam por questões semelhantes. São homenageados e 
laureados pelo seu trabalho, apresentando-se, cada um a seu modo, como pessoas de destaque e 
referência em seu meio. Carregam assim um trajeto em que viver se torna uma batalha constante 
na afirmação de uma condição de existência e busca de um tratamento mais digno para si e para 
outros. Vemos também que as redes digitais aparecem como espaço para fortalecimento da causa 
pela qual advogam, seja conferindo visibilidade, seja engajando pessoas em prol da mesma, ou de 
um posicionamento pessoal como meio de expressão e auxílio mútuo, quando são utilizadas na 
promoção de suas ações. O perfil desses idosos ativistas que abarcam a causa LGBTIs e a expõe 
de maneiras diversas na arena midiática, mas também fora dela, nos remete à importância da 
visibilidade que a temática adquire e que, emergindo nessas matérias de perfil em sua especifici-
dade de gênero, chama a atenção para a diversidade na velhice de forma mais ampla, relacionada 
às subjetividades e à importância de valorização da história de vida, como também faz luz para a 
violência contra os idosos, quando sua trajetória é obscurecida ou negada. Exemplos de velhices 
que pouco são dadas a ver, mas que tocam no cerne de questões importantes relacionadas às 
condições da existência humana e aos discursos dominantes que se materializam em opressões 
e desigualdades.
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NARRAR PARA SENTIR E POSSIBILITAR 
REFLEXÕES E AÇÕES
Luciana Maria RICCI DO VALLE MESQUITA, UNICAMP1

A importância das pessoas terem suas memórias e histórias contadas talvez seja um dos 
pontos primordiais para uma construção de identidade. Este é um dos pontos que discuto na disser-
tação recentemente concluída agora em 2020. A possibilidade de se escrever em primeira pessoa e 
iniciar um trabalho por uma perspectiva narrativa apoiada em vários autores como em Souza (2017) 
trouxe a mim uma modalidade de escrita em que o autor se encontra mais próximo a pesquisa pois, 
neste caso conto as minhas próprias experiências e faço uma análise delas próprias. Ao mergulhar 
nessas experiências estéticas narradas de sentidos mais intensos em (re) construção na escrita 
por meio de processos de criação, memória que se materializaram em narrativas considerada patri-
mônio pessoal. Desta maneira se colocar na escrita é dar voz a pessoa, a quem realiza à pesquisa 
e possibilita uma (re) construção, e novas experiências de sentidos em cada memória traçada em 
papel ou digitada em computador. A vida de uma pessoa, que nas ações possibilitam reflexões e 
geram outras ações, neste caso para quem lê pode ou não se identificar com o que foi narrado e a 
partir das experiências lidas transformá- las em outras experiências. Por um perspectiva apoiada 
em autores como Vygotsky (2009) no sentido de aprendermos uns com os outros, Santos (2008) 
no desenvolvimento do ser humano aliado ao envolvimento com a arte, Duarte Júnior (2003; 2010) 
com ênfase sobre as questões da vida do viver com os sentidos aguçados aproximo- me muito 
de uma perspectiva que até parece utópica para algumas pessoas, mas, coloco a como urgente 
nesta sociedade em que vivemos, e se faz necessárias essas possibilidades de se narrar e contar 
exatamente o que acontece, o que se vive. Desta maneira, acredito como Brandão (1982) aponta 
sobre ‘Educações’ que neste sentido da expressão sentir mesmo, e estar com a percepção atenta 
enquanto pessoa- pedagoga- professora ou quaisquer pessoa -profissão o que aguça o sentido de 
contemplar maiores reflexões e atenções para um viver sensível, de um agir sensível num processo 
educativo identitário no desenvolvimento humano. Enfim, narrar a história, a memória é defender 
uma causa, é proporcionar liberdade de escolha, e neste caso abranger os sentidos e a experiência 
estética nestas narrativas de vida.
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IDENTIDADE E DIFERENÇA NA CAPOEIRA: 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA 
TRADIÇÃO ORAL
Murilo Aranha Guimarães Marcello, (Uniso)1

O presente trabalho, parte da tese em processo, sob os auspícios do Capes, insere-se no 
campo de estudos sobre Comunicação, Cultura e Esporte. O trabalho tem como objetivo compreen-
der as identidades e diferenças das práticas de capoeira, divididas entre capoeira Angola e capoeira 
Regional. Para tanto, buscou-se adotar a revisão bibliográfica como metodologia, a fim de se refletir 
sobre a concepção de Identidade e Diferença, apoiando-se nos autores Kathryn Woodward, To-
maz Tadeu da Silva e Stuart Hall. A capoeira, tanto Angola quanto Regional, é reconhecida por sua 
multidimensionalidade – sendo interpretada como luta, arte, cultura, esporte, lazer, e entre outras 
características, também como identidade. A capoeira ao ser declarada um Patrimônio Cultural Bra-
sileiro, pelo IPHAN; e um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, viu-se em uma 
tendência de identificação nacional, principalmente pelo discurso midiático, no entanto torna-se 
importante a compreensão dessa construção identitária, pois os pontos de vistas são divergentes 
dessas duas modalidades. Averiguou-se a influência da tradição oral da capoeira neste processo 
de construção da identidade e memória em ambas as modalidades, que mesmo com todas as tec-
nologias emergentes e redes digitais que são dispostas a sociedade, essa prática tende manter as 
tradições que atravessaram séculos. A tradição oral na capoeira é responsável por uma parte do 
universo simbólico construído, que sob a perspectiva da Folkcomunicação, de Beltrão, são em ma-
nifestações como a capoeira, que podemos apreender o popular, principalmente nas expressões 
simbólicas da cultura popular e transmissões de informações, assim, expressando um pensamento 
e reinvindicações coletivas. Entre outras coisas, conclui-se que essas modalidades compartilham 
de diferenças e identidades distintas, sendo aparentes essas diferenças no modo  de jogar-se a 
capoeira, nas ritualísticas, nos movimentos, expressões etc. Essas diferenças são compreendidas 
pela interação de diversos grupos étnicos no Brasil, inclusive entre os grupos africanos, já que a 
capoeira é originária de pessoas escravizadas na diáspora africana.
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POR TRÁS DO VÉU: HISTÓRIAS DE MULHERES 
MUÇULMANAS
Cleyton Lino ROCHA, PUC-Campinas1 Isadora Carniel GOMES, PUC-Campinas2 Lu-
ara Souza JANSONS, PUC-Campinas3 Mariana ARRUDA, PUC-Campinas4, Lindolfo 
Alexandre de SOUZA, PUC-Campinas5

Pouco se sabe sobre a mulher muçulmana que vive no Brasil e, menos ainda, sobre quais 
são os seus pontos de vistas, apesar da presença crescente da população muçulmana no país. 
Segundo o último dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o número 
de praticantes do islamismo no Brasil era de 30 mil pessoas. Com o objetivo de abordar jornalistica-
mente essa situação foi produzido o Projeto Experimental “Por Trás do Véu: Histórias de Mulheres 
Muçulmanas no Contexto Brasileiro”, no ano de 2018, na Faculdade de Jornalismo da PUC-Cam-
pinas. Realizado na modalidade webjornalismo, trata-se de um webdocumentário que se propõe 
a traçar o perfil de cinco mulheres muçulmanas que vivem no Brasil e que possuem histórias e 
vivências diferentes. Neste grupo estão presentes refugiadas, brasileiras com família muçulmana 
e, também, mulheres que se converteram à religião. Por meio de textos, vídeos, fotos, infográficos 
e quadrinhos, a proposta é retratar as histórias dessas mulheres e, desta forma, gerar um ques-
tionamento sobre a visão hegemônica, fundamentada em preconceitos e no senso comum, que 
a sociedade ocidental tem a respeito das mulheres do Islã, já que é comum a ideia (muitas vezes 
reforçada pelas representações em livros, filmes e séries) de que as mulheres muçulmanas são 
fracas, submissas, e não possuem força para fazer valer suas vontades. Para atingir este objetivo 
foi realizada uma revisão bibliográfica em teses, artigos, dissertações, monografias e livros sobre 
Islã, fundamentalismo religioso e webjornalismo, tomando como referenciais teóricos os seguintes 
autores: CAMPOS (2017), MIEHL (2005), MIELNICZUK (2012), NEUMANN (2006) e RIBEIRO (2012). 
Além disso,

realizou-se entrevistas jornalísticas com as mulheres tomadas como personagens e com 
fontes especializadas que puderam discorrer ainda mais sobre estas questões. O trabalho final 
pode ser acessado no seguinte link: https://portrasdoveutcc.wixsite.com/website/web-documen-
tario
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OUTROS ESPAÇOS E NARRATIVAS EM SÃO PAULO
Ana Maria CARDACHEVSKI, PUC CAMP1

Cinco Igrejas na cidade de São Paulo que pertenciam à irmandades católicas leigas de “ho-
mens pretos” e de “homens pardos” foram demolidas e novos significados foram atribuídos aos 
edifícios e suas práticas, tanto política, quanto socialmente na primeira República.

A comunicação trata de aspectos das transformações urbanas, do crescimento da popula-
ção e da criação de novos espaços disciplinados em detrimento de outros, primeiramente à luz do 
conceito de heterotopia de Michel Foucault, para o qual há uma racionalidade diferente entre os 
espaços, sendo que alguns possuem a capacidade de “neutralizar, suspender e inverter” o sentido 
dado ao conjunto dos posicionamentos dos lugares, como os heterotópicos. Tais espaços, com 
a peculiar diversidade intrínseca, justificariam sua existência, num determinado período histórico, 
configurando características de contestação mítica e real aos demais espaços e seus valores numa 
respectiva sociedade. Nesse caso da pesquisa, no início do século XX em São Paulo, estão reves-
tidos de características heterotópicas, os espaços das cinco Igrejas coloniais em taipa, diante da 
laicização das relações capitalistas e as mudanças próprias ao complexo cafeeiro presentes. Além 
disso, com o marco das cinco igrejas em sua órbita de mudanças, a comunicação aborda, a propó-
sito das irmandades leigas, as narrativas tradicionais e a experiência coletiva dos grupos segundo 
o teórico Walter Benjamin, crítico das novas relações engendradas pela cidade capitalista. Em sua 
análise, o autor destaca as transformações ocorridas no século XIX e no início do XX, cuja estrutu-
ração das informações resultaram na difusão de uma cultura voltada à informação impressa de jor-
nais e revistas, com direito à efemérides e propagandas de apelo ao consumo, em detrimento das 
narrativas orais e escritas sobre as experiências individuais e coletivas até então consequências 
naturais dos diferentes tempos da vida. Sendo a narrativa uma forma artesanal de comunicação 
e a “experiência” (erfahrung) uma prática coletiva enfraquecida mas fundamental para a tradição 
e à memória, o autor lança possibilidades de reflexão sobre obras de arte abertas, como forma de 
minimizar tal declínio, e garantir a existência de uma experiência coletiva, de trabalho comunitário, 
referências e práticas de linguagem.

Por fim, como o enfraquecimento da arte de contar histórias está vinculado ao declínio da 
tradição e da memória, diante do apagamento decorrente da demolição das cinco Igrejas e refe-
rendados seus habitantes originais e suas formas de sociabilidade, tais lembranças foram subsu-
midas numa reconstrução dos lugares, o que transformou suas características em suportes para 
uma história monumental dos vencedores em São Paulo; portanto, a pesquisa reabilita de Pierre 
Nora uma leitura crítica sobre o papel da recuperação científica em forma de narrativa histórica, de 
certa maneira ambígua porque lançada a uma reconstrução dos lugares e suas memórias, ainda 
que a memória seja um fenômeno vivido e sempre atualizado por seus herdeiros, e a história, uma 
disciplina que está investida como a legítima representação estática do passado.
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TORNAR-SE SUJEITO E MOTOR DA ESPERANÇA: 
POTÊNCIAS REVOLUCIONÁRIAS NAS 
NARRATIVAS BICHAS NO YOUTUBE
Pedro Augusto PEREIRA (UFMT)1

Neste trabalho buscamos refletir sobre o uso do Youtube como ferramenta de subjetivação 
e resistência a partir da análise dos canais “Muro Pequeno” e “Guardei no Armário” criados e admi-
nistrados, respectivamente, por Murilo Araújo e Samuel Gomes. Para tanto, utilizamos uma propos-
ta teórico-metodológica baseada no conceito de escrita de si de Margareth Rago (2013), ampliado, 
a partir das reflexões de Grada Kilomba (2019), para uma proposta de escrita “da gente”. A escrita 
audiovisual dos dois youtubers é observada, portanto, como uma ferramenta de subjetivação – ou 
prática de liberdade – tanto individual quanto, de certa forma, coletiva, considerando os lugares de 
fala (RIBEIRO, 2017) de Murilo e Samuel, marcados por múltiplas opressões vivenciadas por ambos 
enquanto homens gays negros – ou “bichas pretas” – no Brasil. Observamos que a atuação de 
ambos no Youtube não se resume à exposição de suas vidas privadas ou uma busca por celebriza-
ção. “Muro Pequeno” e “Guardei no Armário” se configuram como espaços de abertura ao devir, de 
reflexão sobre o contexto vivido por seus autores e de diálogo com um público que compartilhe, em 
alguma medida, narrativas semelhantes às suas. Entende-se lugar de fala como algo que suplanta 
a dimensão da individualidade, uma vez que “o lugar social que certos grupos ocupam restringem 
oportunidades” (RIBEIRO, 2017, p. 61). Ao elaborarem sobre si e seus lugares de fala, Murilo e 
Samuel consolidam-se como autores de suas próprias histórias, reivindicando para si e para seus 
semelhantes o direito à existência, à voz, em uma passagem de objeto a sujeito, marcando a escri-
ta como um ato político (KILOMBA, 2019). É a partir dessa escrita “da gente” em uma plataforma 
audiovisual que percebemos, nas narrativas de Murilo e Samuel, o rompimento com ordens de 
silenciamento impostas a eles – ainda que diante da dor e dos riscos que esse enfrentamento acar-
reta – e compartilhando sinais de esperança. O “Muro Pequeno” e o “Guardei no Armário” revelam 
a potência da esperança como uma ação transformadora. Esperança, aqui, não deve ser compre-
endida como um mero ato de nutrir bons sentimentos, levando a uma acomodação dos sujeitos. 
Ao contrário, a esperança se manifesta como um motor de transformação da realidade, na medida 
em que sujeitos considerados subalternizados buscam cuidar um dos outros, compartilhar afetos, 
vivenciar o amor e a felicidade. O cuidado de si – e dos outros – apresenta-se como uma ferramen-
ta fundamental para a conquista da liberdade, da existência plena enquanto sujeitos. Não se trata 
de menosprezar o papel da combatividade, da denúncia, do enfrentamento e mesmo, por vezes, da 
raiva na luta pela liberdade e pela vida, mas sim da compreensão de que é preciso romper com a 
ideia de que a existência dos sujeitos subalternizados seja resumida a dor e sofrimento. Vivenciar 
e compartilhar afeto, amor, esperança e alegria cria fluxos de cura em meio a fluxos de opressão. 
Diante do que se apresenta a nós como realidade, a denúncia da injustiça, a luta contra a opressão, 
a prática de liberdade, o afeto e a esperança ganham potência transformadora ao serem pensados, 
e praticados, juntos.
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO MANIFESTANTE 
BRASILEIRO: PERFORMANCE E REPRESENTAÇÃO 
EM DOCUMENTÁRIOS POLÍTICOS
Juliana VIEGAS, (PPGCOM-UERJ)1

Em desenvolvimento, a pesquisa “A construção da imagem do manifestante brasileiro: per-
formance e representação em documentários políticos” busca compreender a construção da iden-
tidade visual do manifestante brasileiro a partir do processo da implementação do golpe contra a 
ex-presidenta Dilma Rousseff iniciado em 2015 e suas representações em documentários políticos 
contemporâneos. As comunidades políticas formadas através do reconhecimento de pautas e de 
valores de escolha de ação vêm reforçando identidades que afetam a noção existencial individual, 
provocando uma polarização de narrativas e contranarrativas. Surgida nas manifestações de 2013, 
esta disputa discursiva na sociedade brasileira atual vêm reconfigurando e criando processos co-
municacionais e mobilizações de rua dos mais variados. As continuidades e descontinuidades das 
Jornadas de Junho permitem acompanhar a formação de uma nova cultura política e rupturas 
de comportamento na diversidade de atores sociais participativos atualmente. Com o intuito de 
olhar este processo histórico e os novos padrões identitários criados, a pesquisa busca pensar as 
representações sobre os manifestantes em um sentido amplo, explorando as possibilidades de 
estudos interdisciplinares dentro da comunicação, bem como a própria atuação do cidadão nas 
manifestações, e a desconstrução do realismo presente no cinema documental. Reconhecendo a 
importância dos documentários como fonte de pesquisa histórica, a pesquisa visa apurar questões 
relativas à narrativa presente nessas produções e à representação que as mesmas constroem dos 
manifestantes. Uma vez que os discursos são muitos, além de inseridos em contextos distintos, es-
ses dois elementos ajudam a orientar a proposta em sua execução, determinando os ângulos para 
o objeto de investigação. O intuito é compor uma análise comparativa das narrativas audiovisuais 
e sua relação com o cinema documental político, realizar um levantamento das representações 
simbólicas dos atores sociais registrados e problematizar os imaginários contidos, criados e repro-
duzidos nas performances coletivas de protesto. São analisadas produções a fim de mergulhar na 
recente história do Brasil e perceber como as imagens se apresentam como fonte de investigação. 
Foram escolhidos os documentários O Muro (2017), de Lula Buarque de Hollanda, Tchau, Querida 
(2019), de Gustavo Aranda  e Vinícius  Segalla  e produção do Jornalistas  Livres  e  Já  Vimos  Esse 
Filme, estes filmes trazem à tona o valor de prova da imagem e o engajamento único dos cineastas 
que o realizam. Entendendo o documentário como um pretenso retrato da realidade, a pesquisa 
busca discutir as limitações e possibilidades das interpretações simbólicas das imagens e como 
suas narrativas geram diferentes perspectivas de um mesmo fato histórico. A partir da seletividade 
das fontes, busca-se compreender os ethos desses grupos de manifestantes no que tange princi-
palmente ao imaginário criado, levando em consideração a disputa de espetáculos e suas pulsões 
subjetivas.
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APAGAMENTOS E REPETIÇÕES NO ESPAÇO 
DISCURSIVO: A DIVULGAÇÃO DO ENEM 2020 
INTITULADA “O BRASIL NÃO PODE PARAR”
Renata Corrêa COUTINHO, (UNIPAMPA)1

O jogo de tomada da palavra, um intrincado revezamento de posições discursivas em per-
manente confronto e negociação, pode ser compreendido como um exercício de poder que busca 
administrar os sentidos circulantes; tal fato, possibilita entender como o político está em funcio-
namento, uma vez que as relações de poder estão significadas no/pelo discurso (ORLANDI, 2012, 
p.55). Em acréscimo, pode-se ainda dizer que os silenciamentos discursivos reverberam como uma 
investida de embaçamento de um fato social concreto, neste caso, a pandemia causada pelo coro-
navírus e as suas múltiplas repercussões sociais e econômicas –, bem como, podem vir represen-
tar uma tentativa de apagamento do outro – no objeto posto em análise, os grupos sociais econo-
micamente desfavorecidos. O audiovisual desenvolvido para divulgação do Enem 2020 – intitulado 
“O Brasil não pode parar” –, pode ser colocado em apreciação, não meramente pelo conjunto de 
elementos verbo-visuais que o integram, mas pensando-o como materialidade significante em sua 
historicidade, isto é, pelas condições de produção que possibilitaram a constituição, a formulação 
e a circulação deste discurso que é ao mesmo tempo linguístico e histórico. Partindo do disposi-
tivo teórico-metodológico da Análise de Discurso para realizar um gesto de leitura e interpretação 
acerca da materialidade discursiva veiculada em espaços publicitários da televisão e nos canais 
institucionais do Ministério da Educação nas mídias sociais, tem-se que ela está estruturada na 
reiteração de uma retórica da competitividade e do merecimento, pela oposição entre ganhadores 
e perdedores, reforçada na dualidade maniqueísta entre o nós e o eles. A interpelação dos sujeitos 
ocorre a partir do aniquilamento simbólico de grupos sociais economicamente desfavorecidos – 
adereçada por signos de distinção econômica nos elementos cenográficos e pela patente falta de 
aproximação com a realidade – e da repetição e da retomada de enunciados historicamente inscri-
tos em governos autoritários, acentuadamente ufanistas, os quais buscam estabilizar os sentidos, 
na tentativa de construir um efeito de verdade.
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A (RE)CONSTRUÇÃO DO “EU” POR MEIO DE 
NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS NAS REDES 
SOCIAIS
Taiana Catharino, NOVA FCSH1

As identidades são construídas (e reconstruídas) por meio do confronto de ideias, resultan-
do na ressignificação de conteúdos e produção de conhecimento, em um processo performativo 
e dinâmico de autoaprendizagem. Em tempos de profunda midiatização, a web e as plataformas 
de mídias sociais possibilitam uma grande variedade de práticas, permitindo que sejam utilizadas 
para diferentes fins e estratégias no dia a dia. Com o surgimento de novas formas de comunicação 
nos espaços online, quando as pessoas perceberam a possibilidade de maior ação e debate sobre 
as questões sociopolíticas, rapidamente passaram a se organizar neste novo contexto, adaptando- 
se às tecnologias e utilizando-se de seus benefícios também para a manifestação de suas identida-
des. As pessoas passaram a ter mais poder de se engajar nas questões sociopolíticas, tanto pelo 
ambiente, quanto pelas ferramentas e novas formas de pensar o social e o político. Nesse contexto, 
quando as preocupações sociopolíticas são expressas por meio de discursos, ações e interações 
sociais nos espaços online, elas podem contribuir não só para o desenvolvimento das questões 
sociopolíticas, pela (re)criação e (re)elaboração do conhecimento, mas também pela formação e 
/ ou (re)afirmação do “eu” (self). Este trabalho é parte inicial de uma pesquisa em andamento que 
debate a importância das mídias sociais para o desenvolvimento do conhecimento sociopolítico e 
a formação do “eu”. O argumento principal é que contar histórias pessoais nas mídias sociais ca-
pacita as pessoas a serem quem elas desejam de acordo com suas próprias convicções, permitin-
do-lhes abordar suas preocupações sociopolíticas na vida cotidiana. Entrevistei algumas mulheres 
que postaram suas histórias relacionadas ao controle sobre o corpo das mulheres, especialmente 
relativas aos tópicos gordofobia e abuso sexual, para capturar como elas se sentiram quando deci-
diram escrever as postagens e depois de escrevê-las. Elas responderam livremente às entrevistas 
semiestruturadas. A ideia foi buscar autopercepções sobre o papel das mídias sociais no processo 
de construção do eu por meio de narrativas autobiográficas. As evidências mostram que a narrativa 
de histórias pessoais nas redes sociais surge como uma possibilidade de exposição, uma arena de 
afirmação da realidade, (re)construção de identidade e, consequentemente, uma prática de empo-
deramento cotidiano.
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FOLKCOMUNICAÇÃO, IDENTIDADE, CULTURA E 
OUTRAS ARTES
João Eules Portela de Souza (IFCE) 1

A região da Ibiapaba situada no Noroeste do Ceará se destaca frente aos demais municípios 
do estado por consumir tanajura (formiga, iça), uma prática cultural herdada dos seus primeiros 
habitantes, os índios tabajaras. O presente estudo analisa, sob a perspectiva da folkcomunicação, 
como sujeitos a partir do consumo alimentar em suas dinâmicas socioculturais expressam (on-line 
e off-line) hábitos e costumes que reforçam e fortalecem a cultura e identidade local. A pesquisa 
tem como objetivo geral identificar o consumo da tanajura enquanto dimensão comunicativa em 
canções, poesias, artes plásticas produzidas por sujeitos locais. E, como objetivos específicos: 
revelar o consumo dessa iguaria enquanto ícone da cultura de Tianguá (CE). A análise é de cunho 
qualitativo centrada nas produções artísticas na comunidade e se fortalece nas pesquisas de Luiz 
Beltrão (2014), José Marques de Melo (2008) e Antônio Hohlfeldt (2002). O artigo em tela, identifi-
cou que as práticas (folk)comunicacionais decorrentes do consumo da tanajura nesta comunidade, 
são signos culturais que atuam enquanto linguagem em mensagens que promovem uma aproxi-
mação dos sujeitos conectados por sentimentos que são compartilhados por meio da identidade/
diferença cultural.

Palavras-chave: Folkcomunicação; Ibiaba; alimentação.
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ESCADA: SUBÚRBIO, PATRIMÔNIO E 
JORNALISMO
Mary WEINSTEIN (UESB)1

Este trabalho trata do conjunto de nuances e informações que uma reportagem tem no re-
lato de um momento em um território (SANTOS, 2008). A partir da observação real possível (VIRÍ-
LIO, 1993), busca-se rever a relação entre jornalismo e cidade com base no enfoque que o repór-
ter pode oferecer sobre o lugar que “cobre”, considerando questões adjacentes ao acontecimento 
que servem para que ocorra um aprofundamento com um mergulho na superfície. O estudo trata 
especificamente, como corpus, uma reportagem feita no subúrbio de Salvador, chamado Escada, 
onde há uma igreja do século XVII, tombada nacionalmente, sobre um monte. No seu entorno, a 
formatura do 5º ano da Educação Básica acontece quando uma equipe de um jornal local teve uma 
pauta de atropelamento “furada” e, por estar por perto, se dirigiu até o monumento (CHOAY, 2001) 
para conferir se o lugar estava sendo conservado conforme o seu mérito artístico e histórico exigia, 
numa cidade em que parte do seu patrimônio (WEINSTEIN, 2013) vem se perdendo. Ao observar 
a convergência entre o lugar e o esmero da festa, rapidamente, a matéria foi produzida com fotos 
e entrevistas que seriam aproveitadas, caso a chefia de reportagem acolhesse o assunto como 
pauta (SHOEMAKER, 2011). Este relato se detém na iniciativa de fazer a reportagem e na inserção 
inaudita referente a crianças negras e da periferia, no principal jornal da capital baiana, de históri-
co conservador. O trabalho aborda questões de identidade (Hall, 2006) e memória (HALBWACHS, 
2006), tendo como gancho o espaço reservado para a reportagem de enquadramento inédito. A 
página foi ocupada pelo texto que tratava de uma festa em uma manhã na periferia urbana e por 
fotos das crianças negras em suas roupas brancas de formatura. O estudo segue pontuando sobre 
o olhar do repórter e sobre o acontecimento (BENNETTI, 2010), sobre a quebra de uma rotina de 
enquadramento e atributos adotada pelo jornal.
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NARRATIVAS, CENTROS DE MEMÓRIA E REDES 
SOCIAIS: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO 
DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL E LOCAL.
Henrique Barreiros Alves, (IFFluminense)1 Juliana Gomes da Rocha Barreiros Alves, 
(IFFluminense)2

Partindo do preceito de que é por meio da preservação da memória que se pode definir a 
identidade, historicizando sua trajetória ao recuperar a sua origem, registrar seu presente e projetar 
seu futuro, nasceu a proposta do Centro de Memória do campus Macaé do Instituto Federal Flu-
minense, implementado em 2014. O seu estabelecimento no campus reforçou o papel reconheci-
do dos institutos federais de integração à região nas quais se encontram inseridos, contribuindo, 
dessa forma, para a preservação da cultura local. Com a missão de captar, organizar, preservar e 
disponibilizar acervos documentais, nos mais variados formatos, sobre o campus Macaé, a cidade 
e o seu entorno, o Centro de Memória promove ações de caráter multidisciplinar, bem como ações 
relevantes para a pesquisa e a extensão, relativas à questão da memória e da cultura. Aberto aos 
pesquisadores e à comunidade em geral, visa a construção de narrativas e à ampliação da noção 
de tempo e de espaço, focando nas relações sociais  que  constroem  a noção de memória inerente 
ao sujeito histórico. Considerando a realidade de crescente importância das redes sociais na inte-
ração entre os indivíduos e na disseminação de informações, utiliza-se dos recursos digitais para 
a disseminação da história e da memória, por meio da disponibilização de acervos, tratados pre-
viamente, que possibilitam o conhecimento dos processos históricos e ideológicos que se dão nas 
contradições internas e que compõem as narrativas, bem como instigam a reflexão crítica sobre o 
território e os sujeitos históricos. O advento da pandemia do novo coronavírus e o necessário isola-
mento social trouxeram mudanças no comportamento humano, na rotina, no trabalho e, sobretudo, 
nos modos de se se relacionar. Com tantas mudanças, as relações sociais passam a se dar, espe-
cialmente, com a forte presença da tecnologia. Nesse ensejo, de um mundo mais digital, há de se 
pensar em novas formas de formação e discussão das memórias e das identidades. Sob essa pers-
pectiva, e ainda considerando as diversas narrativas acerca da construção e do estabelecimento do 
campus Macaé do Instituto Federal Fluminense e sua relação com a história macaense, o Centro 
de Memória do campus Macaé apresenta a proposta de uma mostra temática virtual, apresentan-
do e trazendo elementos formadores de opinião e de identidade institucional e regional. Para este 
intento, recorre, como exemplo, aos movimentos de luta e representação, envolvendo estudantes e 
servidores, trazendo fotografias e vídeos, bem como recuperando artigos relacionados à temática, 
usando como fonte primária o jornal local “O Debate”.
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ESTRATÉGIA DISCURSIVA MULTIPLATAFORMA 
DO DOCUMENTÁRIO “1964: O BRASIL ENTRE OS 
LIVROS E AS ARMAS”
GUSTAVO PADOVANI, (UNICAMP)1

O presente trabalho irá realizar uma análise de 1964: o Brasil entre os livros e as armas (Lu-
cas Viana, Henrique Viana e Felipe Valerin, Brasil, 2019) abordando a estratégia discursiva multipla-
taforma adotada para a distribuição e exibição do documentário. Por meio da análise de discurso 
(FOUCAULT, 2004, PÊUCHEUX, 1997), será verificado como se operam as relações estratégicas ao 
incorporar conteúdos das redes à própria estrutura do documentário. Nesta operação, busca-se 
os efeitos de sentidos operados na obra por meio dos mecanismos da memória, da história e do 
esquecimento (RICOEUR, 2007) ao tratar a ditadura militar e sua reinserção no contemporâneo por 
meio da plataforma de vídeos que a produziu, a Brasil Paralelo.

O filme 1964... é composto por uma dezena de depoimentos de entrevistados que, em sua 
maioria, são produtores de conteúdos e pesquisadores identificados ou autoproclamados como 
liberais e conservadores. O texto da obra e seus depoimentos compõe um quadro revisionista dos 
acontecimentos do golpe militar no Brasil, principalmente, em perspectivas que justificariam sua 
existência em um contexto global e nacional. A estreia do filme foi realizada no dia 31/03/2019: 
data exata em que o golpe militar brasileiro foi iniciado há 55 anos atrás. Este fato causou reações 
negativas nas redes sociais e, grande parte delas, identificavam (somada a um banner que incluía o 
filme como parte das comemorações da data) a exibição do filme um evento da agenda do governo 
de Jair Bolsonaro.

Devido a essa reação negativa no Twitter e Facebook, a empresa exibidora de 1964..., pu-
blicou em suas redes uma carta com pedido de desculpas aos seus clientes. Ela alegava que não 
autorizava a divulgação de “eventos de cunho político” e que a exibição da obra foi um “erro de 
procedimento”. A retirada do filme de cartaz na sequência também causou outra reação negativa, 
dessa vez, por apoiadores do presidente – acusando a empresa Cinemark de estar favorecendo 
uma narrativa da oposição ao governo. Essa polêmica sobre a estreia do filme nos cinemas foi in-
corporada ao próprio documentário em sua versão para o Youtube no canal da Brasil Paralelo. Nos 
três minutos iniciais do documentário há imagens de conteúdos de sites como O Globo, Folha de 
São Paulo, um tuíte de Eduardo Bolsonaro e trechos em áudio de pessoas comentando sobre um 
certo “boicote” do filme em exibições nas universidades.

Todos esses conteúdos foram criados entre o período da primeira exibição do documen-
tário no cinema (31/03) e sua estreia no Youtube (02/04). Sua inclusão no filme é uma estratégia 
discursiva que busca reafirmar os valores dos discursos contidos na obra, assim como ressalta 
uma “busca pela verdade” que quer ser calada - de acordo com o depoimento de um dos diretores 
do filme logo no início do longa.Pode-se observar que essa estratégia entre as plataformas busca 
drenar para o documentário uma atenção dos usuários que permite a sua propagação (JENKINS et 
al, 2014) nas redes, assim como também serve como um conteúdo freemium para atrair assinantes 
para a plataforma Brasil Paralelo.
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FOTOGRAFIA: UM ELO ENTRE A CULTURA E A 
MEMÓRIA
Angeliane Arceni Chefer, UEM1 Grazielle Marini Silva, Unifamma2 Francisco Verri, 
UnB / Unifamma3

A pesquisa procura mostrar a ligação entre fotografia, Cultura e memória a partir de uma 
análise de releituras das obras de Henri Cartier Bresson, em especifico as feita por Francisco Cé-
sar, Léo Lima, Monara Barreto e Paulo Barros, entre os anos de 2010 e 2011, que fazem um contra  
ponto entre as obras do fotógrafo francês com a realidade da favela. O objetivo é verificar como 
as releituras fotográficas contribuem para a constituição da memória coletiva a luz dos conceitos 
teóricos-analíticos da Semiótica Russa. A Semiótica da Cultura busca expor de que maneira são 
os registros, representações culturais nos seus diferentes tipos em diferentes momentos, além de 
conceber a Cultura como linguagem, sendo essa, a ligação entre diversos tipos de vivências. Sendo 
assim, ao refletirmos sobre as expressões presentes na cultura é impossível escapar da memória, 
pois ela é o suporte de todo o aparato cultural. Recorrendo à Le Goff (2003), compreende-se a me-
mória como a forma do homem buscar, atualizar, entender e decodificar informações passadas. De 
tal modo, a cultura está ligada de forma intrínseca à memória, já que podemos entendê-la como o 
conjunto das informações acumuladas na sociedade, que por sua vez são transmitidas através das 
linguagens e dos signos, passando assim, a fazer parte da memória coletiva dos grupos sociais. 
Partindo o exposto, compreendemos que desde seus primórdios a fotografia esteve ligada à me-
mória, uma vez que ela possibilitou registrar o cotidiano e a história moderna. Destarte, as fotogra-
fias expressam a memória coletiva, sendo ela registrada e compartilhada, de certos grupos sociais, 
pois elas armazenam memórias e sentimentos imutáveis a respeito do mundo em que vivemos, e 
assim como Bresson expressava seu dia-a-dia as releituras expressam o mesmo mas perante a 
realidade de  Francisco César,  Léo Lima, Monara Barreto e Paulo Barros.
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MEMÓRIAS DOS INVISÍVEIS: HISTÓRIAS 
CONTADAS POR OBJETOS
Daniele de OLIVEIRA GARCIA , (UNISO)1

Este relato apresenta parte da pesquisa de doutorado intitulada “Memórias dos invisíveis: 
experiência escolar de lavradores da região de Itapetininga/SP”, desenvolvida no programa de Pós-
-Graduação em Educação da Uniso, a partir das contribuições do grupo de estudos “Perspectiva 
Ecologista da Educação”, sob a orientação do Prof. Dr. Marcos Reigota. Amparando-se nos estudos 
de Spink (2008) acerca do pesquisador conversador e, inspirando-se na pedagogia freireana, espe-
ra-se ouvir os esquecidos: donos de histórias que, embora singelas, constituem-se em importantes 
retratos dos “Brasis” pouco evidenciados. A primeira fase desta pesquisa, aqui relatada, busca 
compreender como as memórias (e a história) destas pessoas vêm à tona, considerando que, não 
somente o texto verbal – oral e escrito - é capaz de externá-las; mas, também, e de maneira dife-
rente, os objetos, imagens e sabores. A partir de diálogos com estas pessoas e das memórias da 
pesquisadora, filha de lavradores, um “dicionário de objetos de memória” está em construção e 
narra, em formato de contos, fatos do vividos pelas pessoas, partindo do potencial que objetos do 
dia a dia apresentam de relatar vivências de educação no cotidiano caipira. Assim, são descritos: 
o chapéu do caipira, o facão utilizado para o “benzimento” e a foto de família que adorna a parede 
de barro. A linguagem literária é utilizada neste momento, por carregar significados que, talvez, não 
pudessem ser externados nos limites impostos pela linguagem acadêmica, tão distante do univer-
so de palavras dos que a pesquisa deseja ouvir. Considera-se, portanto, importante para construção 
destes retratos do Brasil, não somente o relato apresentado como pesquisa de doutorado, mas, 
também, as identificações e reflexões que eles podem suscitar nas pessoas que foram ouvidas. 
Para esta exposição, contribuíram as reflexões de Bosi (1979), Frochtengarten (2005) e Candido 
(2017).
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CORINGA: UM ESTRANHO QUE NOS É FAMILIAR
Roberta Klink Postali – PUC-Campinas1 Tarcísio Torres Silva – PUC-Campinas2 Elia-
ne Righi de Andrade – PUC-Campinas3

O presente resumo discorre sobre o artigo que analisa a obra fílmica estadunidense Coringa 
(PHILIPS, 2019), detentora de inúmeros prêmios de reconhecimento internacional, incluindo três 
Oscars. Trata-se do famigerado arqui-inimigo do herói Batman da DC Comics e a construção de seu 
perfil transtornado e violento. O texto procura explorar a forma como a personagem se desdobra 
na formação de seus modos de subjetivação influenciados pelas dificuldades cotidianas apresen-
tadas pelo ambiente que o cerca, seus encontros e afecções que o conduzem a pontos dramáticos 
de tensão como sentimentos múltiplos de desamparo e das confusas e mal definidas questões 
identitárias, aproximando-o de processos que podem desencadear inúmeros tipos de transtornos 
mentais. Estes podem ser desencadeados por tendências da sua psique, pela ferocidade do con-
tato social no ambiente onde está inserido, pelas manifestações dos recalques e traumas ou ainda 
por questões comportamentais possivelmente advindas da marginalização, do descaso público, 
do preconceito e das dores emocionais. O fato é que a personagem, ao longo de sua transforma-
ção de Arthur Fleck no emblemático Coringa, não só acaba por produzir possíveis pontes através 
de imagens, diálogos  e gestos, como ainda tornam possíveis 09 das 10 exemplificações da obra 
na qual Freud definiu tais fatores como o Estranho Familiar. Conclui-se que tanto o filme quanto a 
aclamada, e tida pela crítica como grande peso, contribuição da interpretação de Joaquin Phoenix 
(Coringa) conseguem narrar com abrangência e peculiaridades de detalhes uma obra que até então 
fazia parte do imaginário da arte pop dos quadrinhos, em um thriller complexo, legitimado para a 
análise acadêmica no campo da formação psicossocial do sujeito, já que parte do ponto das dificul-
dades para os cuidados de si (FOUCAULT, 2006), com as influências que perpassam o inconsciente 
descrito nas teorias de Freud (1917-19), tornando-se viável a transfiguração de um sujeito com 
muitos recalques em um ser abjeto, subjugado, degenerado, resultado do universo que o corrom-
peu, acuou, subverteu ao ponto de empurrá-lo a marginalidade e a violência, típicas do transtorno 
que finalmente o acomete, e que na obra fílmica, por questões do próprio estilo e das escolhas de 
interpretação na estética, podem ser por muitos, interpretado como superlativação.
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FOLKCOMUNICAÇÃO, IDENTIDADE, CULTURA E 
OUTRAS ARTES
João Eudes PORTELA DE SOUSA, (UTP / IFCE)1

A região da Ibiapaba situada no Noroeste do Ceará se destaca frente aos demais municípios 
do estado por consumir tanajura (formiga, iça), uma prática cultural herdada dos seus primeiros 
habitantes, os índios tabajaras. O presente estudo analisa, sob a perspectiva da folkcomunicação, 
como sujeitos a partir do consumo alimentar em suas dinâmicas socioculturais expressam (on- 
line e off-line) hábitos e costumes que reforçam e fortalecem cultura e identidade local. A forma 
como esses sujeitos se comunicam, manifestam e expressam suas ideias podem acontecer de 
diferentes formas e em diversos formatos, todavia o consumo dessa iguaria se configura como um 
canal comunicacional detentor de uma linguagem que fornece informações e revela muito sobre 
um povo, um lugar. Se pensarmos na língua enquanto detentora de signos e suas representações, 
observaremos como as narrativas nas multiplataformas da sociedade contemporânea tem influen-
ciado nas representações e apresentações da cultura local. Os tianguaenses se apropriam de dife-
rentes linguagens para se comunicarem com seu grupo identitário. A pesquisa tem como objetivo 
geral identificar o consumo da tanajura enquanto dimensão comunicativa em canções, poesias, 
artes plásticas produzidas por sujeitos locais. E, como objetivos específicos: revelar o consumo 
dessa iguaria enquanto ícone da cultura de Tianguá (CE). A análise é de cunho qualitativo, centrada 
nas produções originadas por sujeitos da comunidade, embasadas nas pesquisas de Luiz Beltrão 
(2014), José Marques de Melo (2008) e Antônio Hohlfeldt (2002). O artigo em tela, identificou que 
as práticas (folk)comunicacionais decorrentes do consumo da tanajura nesta comunidade, são 
signos culturais que atuam enquanto linguagem em mensagens que promovem uma aproximação 
dos sujeitos conectados por sentimentos que são compartilhados por meio da identidade/diferen-
ça cultural. Portanto, o presente estudo defende que, práticas consumeristas em sua perspectiva 
identitária, de um grupo, um lugar, pode atuar como um meio de comunicação a partir dos proces-
sos comunicacionais que se estabelecem no sistema linguístico que é a alimentação.
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MEU REINO, MINHAS REGRAS: O PAPEL 
DA ESPACIALIDADE NAS PERFORMANCES 
IDENTITÁRIAS DE DOMINATRIXES EM 
NARRATIVAS DE MEMÓRIA PUBLICADAS NA 
INTERNET
Pamella OPSFELDER DE ALMEIDA, (UNICAMP)

Na teoria benvenistiana, o espaço é organizado a partir do sujeito da enunciação (BENVE-
NISTE, 2006), de modo que aquele que diz ego é designado como centro e ponto de referência da 
espacialidade discursivamente construída. De forma semelhante, Ricoeur (2007) considera o corpo 
próprio daquele que enuncia e o ambiente que o circunda como constituintes do espaço habitável. 
Nesse sentido, considerando o espaço como construção discursiva que se projeta e organiza a 
partir do sujeito enunciador, este estudo buscou compreender a relação entre as espacialidades e 
as constituições identitárias produzidas nas narrativas de memória (ARFUCH, 2010) de mulheres 
dominadoras publicadas na Internet. Assim sendo, selecionou-se, para a constituição do corpus 
desta pesquisa, três blogs pessoais de dominatrixes que se relacionam com homens submissos, a 
saber: o blog Frágil Reino, pertencente à dominadora Rainha Frágil; o blog Senhora do Castelo, de 
autoria da dominatrix Senhora do Castelo; e o blog A Vida de uma Domme, assinado pela Domme 
Pandora. A partir do estudo das narrativas de memória publicadas nesses blogs, propôs-se o topô-
nimo reino, assim como outros topônimos de sentido semelhante, como categoria de análise que 
descreve o espaço organizado a partir da corporalidade do sujeito dominatrix. Nesse ínterim, a aná-
lise do corpus revelou que a espacialidade do reino é central para o entendimento da construção 
identitária das dominatrixes. Essa espacialidade, que pode ser referida por diferentes topônimos 
como castelo, masmorra, canil e senzala, apresenta-se como um espaço abstrato regido pelas re-
gras cunhadas pela dominatrix, conforme evidencia o mantra meu reino, minhas regras, expresso 
nos três blogs. Paráfrase da expressão feminista meu corpo, minhas regras, esse mantra revela a 
imbricação entre o espaço do reino e do corpo da dominatrix, forjando, nessas narrativas, uma forte 
relação entre espacialidade e corporalidade. Assim sendo, verificou-se, nos textos, a construção de 
três espacialidades discursivamente produzidas: o Frágil Reino, habitado pela Rainha Frágil e suas 
sissies (submissos feminizados); o reino das brincadeiras, povoado pela Domme Pandora e seus 
brinquedos; e o Castelo, no qual circulam a Senhora do Castelo e seus escravos. Observou-se que 
essas três espacialidades têm seus centros nas corporalidades das dominatrixes (Rainha Frágil, 
Domme Pandora e Senhora do Castelo), que se expandem conforme se tecem as relações com 
seus submissos (sissies, brinquedos e escravos). Constatou-se, ainda, que as características dos 
reinos e das dominadoras confundem-se, uma vez que a Rainha Frágil domina um Reino igualmente 
Frágil, a Domme Pandora governa um reino de brincadeiras no qual os homens são seus brinque-
dos e a Senhora do Castelo, evocando uma identidade de senhora de engenho, possui escravos. 
Assim sendo, compreende-se que a construção discursiva do reino e suas variantes apresenta-se 
como parte importante das performances identitárias das dominatrixes, já que, ao estruturar suas 
narrativas em espacialidades constituídas na enunciação, as autoras (re)constroem e (re)signifi-
cam suas identidades. Situando suas narrativas de memória na espacialidade abstrata do reino, 
as dominatrixes fundam, de maneira performática, espaços nos quais fazem valer suas regras e 
desejos.

1
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AS POLÍTICAS CULTURAIS NA ERA BOLSONARO: 
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA E A GESTÃO 
DE LETÍCIA DORNELLES.
Karen Kristien(PPCULT/UFF)

O presente estudo propõe-se a analisar o conjunto de ações referentes às políticas culturais 
empreendidas pela Fundação Casa de Rui Barbosa durante o período inicial da gestão do presiden-
te Jair Messias Bolsonaro (2019-2020). Para tanto, são explicitadas ações da instituição e seus 
avanços referentes à gestões anteriores, bem como são apontadas ações da administração atual 
que ameaçam tanto a permanência da Fundação enquanto instituição federal de cultura, quanto à 
manutenção da atuação do setor de Políticas Culturais. Tal avaliação é realizada a partir das me-
didas adotadas pela gestão de Letícia Dornelles (2020) registradas em documentos normativos, 
falas públicas e publicações em redes sociais. Para tanto, foram analisadas entrevistas concedidas 
a veículos de comunicação e postagens realizadas nas plataformas Twitter, Facebook e Instagram. 
Uma das primeiras ações realizadas por Letícia ao assumir na condição de diretora foi responsabi-
lizar-se pelo gerenciamento das páginas de comunicação da Fundação e, em seguida, bloquear os 
comentários nas contas redes sociais da mesma, limitando a possibilidade de interação por parte 
de sua audiência. Logo, a própria diretora fotografa e redige os textos dos perfis da instituição con-
forme interesse próprio. Além disto, as postagens das contas institucionais são replicadas em seu 
perfil pessoal e, por vezes, complementadas com outras redações. Neste artigo, optou-se por uma 
abordagem qualitativa com emprego da Análise do Discurso para avaliação das informações e con-
teúdos obtidos. Com base nesta investigação, foram apresentados os impactos e desdobramentos 
produzidos pela condução gerencial do corpo diretor vigente. Os resultados obtidos indicam o con-
junto de mudanças realizadas e a sintonia entre os discursos e os atos gerenciais. Conformando 
as interdições efetuadas pela atual cúpula administrativa com os enunciados realizados na web e 
às entrevistas prestadas aos noticiários. O trabalho ainda apresenta o emprego das redes sociais 
enquanto estratégia de comunicação e interdição de Dornelles a frente da autarquia.
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IMAGENS DA INTOLERÂNCIA: OS ELEMENTOS 
IMAGÉTICOS EM REPORTAGENS SOBRE 
DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA, SOB A LUZ DO 
DIREITO
Bruna Dias MURBACH, (UEL)1 Lauriano BENAZZI, (UFSC)2

A Constituição de 1988 traz em seu escopo diversos pontos que destacam a liberdade de 
crença e visam combater a discriminação, a intolerância e o preconceito religioso no país. Reflexo 
de estatutos anteriores e ligada à Consolidação dos Direitos Humanos, soma-se a outros tratados 
dos quais o Brasil é signatário, conjunto de prepostos que visam a laicidade do Estado e a defesa da 
pluralidade religiosa. No entanto, há na população um preconceito enraizado, que se volta sobre as 
mais diversas religiões e crenças, diagnóstico colhido em pesquisa anterior realizada por um dos 
autores, cujo desdobramento visa apurar se tais estigmas se refletem nos produtos jornalísticos 
que tratam do tema. O presente trabalho traz alguns dos aspectos relativos às questões discrimina-
tórias e ao papel do Estado de Direito diante disso. Para se chegar à um recorte analítico, que apon-
ta para as vertentes religiosas que são mais hostilizadas, foi aplicada uma pesquisa de opinião que 
também demonstra a visão da população em relação à dubiedade entre Estado laico e a presença 
de elementos religiosos no ambiente público. A hipótese levantada é que alguns dos estereótipos 
são replicados pela grande imprensa, que busca excessivo apelo estético, com hiperplasticidade 
imagética, gerando artificialismos. O percurso metodológico envolve levantamento historiográfico 
e das leis acerca da liberdade religiosa, abordando a pesquisa de opinião aplicada e com aportes 
teórico-metodológicos da fenomenologia da imagem e da espetacularização da notícia, subsidia-
das pelas teorias de Heidegger, Debord e Baudrillard. As análises imagéticas serão ancoradas pe-
las classificações de imagens jornalísticas sob os vértices técnicos, informativo, estético e ético. 
Compõe o objeto empírico, reportagens publicadas pela grande imprensa brasileira, caracterizando 
religiões que mais sofrem preconceito, intolerância e discriminação no país.
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CRIANÇA EM QUESTÃO: REDES DIGITAIS E 
ANÁLISES CRÍTICAS SOBRE A(S) INFÂNCIA(S) NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Sheila Daniela Medeiros dos SANTOS, FE/UFG1, Jordana de Castro Balduino PARA-
NAHYBA, FE/UFG2

A compreensão dos processos formativos de professores na sociedade brasileira atual evi-
dencia a imprescindibilidade em considerar as peculiaridades de um contexto que se desenha den-
tro da perspectiva de uma sociedade em que as redes digitais disseminam novos materiais de en-
sino, forjam distintos suportes de leitura e constituem elementos mediadores de apropriação dos 
conhecimentos. Neste sentido, é essencial questionar a propriedade dos materiais que circulam 
nestes suportes, assim como os embates ideológicos por eles produzidos, principalmente quando 
se pretende fomentar reflexões críticas sobre temáticas específicas nos campos da Educação e 
da Psicologia. Em face disso, a ação de extensão Criança em Questão: repensando certezas com 
a escola e as famílias, vinculada à Universidade Federal de Goiás, Goiânia - Goiás, foi criada como 
uma atividade complementar da disciplina Estágio Supervisionado de Formação de Professores 
de Psicologia no intuito de fomentar, através de rodas de conversa, palestras, grupos de estudos e 
redes digitais (com ênfase na elaboração de um blog com a mesma designação da ação de exten-
são), um espaço de debates e de socialização de conhecimentos entre os docentes/discentes do 
curso de Licenciatura em Psicologia e os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar 
e a sociedade em geral interessada em compreender a infância em diferentes contextos educati-
vos. Convém mencionar que o referido blog consubstanciou-se com base em um acervo composto 
não apenas de textos de cunho acadêmico-científico, mas também de produções de outra natureza, 
como: charges, vídeos, músicas, fotos, narrativas, reportagens, crônicas, dentre outros, os quais 
visavam problematizar temáticas relacionadas à(s) infância(s). A partir destas considerações, o 
presente trabalho objetivou analisar as implicações da ação de extensão Criança em Questão: re-
pensando certezas com a escola e as famílias na formação de professores do curso de Licenciatu-
ra em Psicologia da Universidade Federal de Goiás, com foco no blog com a mesma denominação, 
durante os anos de 2018 e 2019. Para viabilizar este estudo realizou-se uma pesquisa qualitativa, 
bibliográfica e documental, fundamentada na Psicologia Histórica-Cultural e na Pedagogia Histó-
rico-Crítica. O recorte analítico-interpretativo constituiu-se de materiais selecionados e/ou produ-
zidos pelos(as) graduandos(as) do curso de Licenciatura em Psicologia, os quais foram postados 
no blog Criança em Questão, assim como de avaliações orais/escritas e relatórios parciais/anuais 
realizados pelos(as) discentes/docentes, participantes efetivos da ação de extensão. Os resulta-
dos do processo investigativo evidenciaram que a referida ação de extensão, consolidada primor-
dialmente através do blog Criança em Questão, permitiu a aproximação da realidade concreta e 
singular da prática educativa na formação dos professores de Psicologia potencializando o estabe-
lecimento de um diálogo coerente com os referenciais teóricos, de modo a não apenas combater 
a naturalização dos processos sociais, o reducionismo prescritivo e as classificações normativas 
e segmentárias impostas às crianças, mas sobretudo propor o desafio de construir coletivamente 
novos (e críticos) olhares sobre a(s) infância(s) forjando um locus de resistência em tempos que 
se configuram obscuros.
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REFLEXÕES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM 
PROCESSOS DE EXTRAÇÃO DE CONHECIMENTO 
KDD E KDT
Luís Roberto ALBANO BUENO DA SILVA, ECA-USP1

Este trabalho visa apresentar os processos relativos à extração de conhecimento em banco 
de dados e textos, bem como a técnica de sua aplicação que utiliza inteligência artificial e redes 
neurais. Busca também, apresentar os possíveis impactos dos paradigmas da inteligência artificial 
fraca e forte nos processos de extração de conhecimento e promover reflexões à cerca dos mes-
mos e do impacto científico e social de pesquisas de transição de um modelo para o outro. Além 
disso, busca contextualizar a tecnologia dentro de um campo permeado em senso comum e visão 
falaciosa, oriunda do entretenimento e desconhecimento. Para tal, uma revisão de literatura foi 
desenvolvida sobre extração de conhecimento, para posterior apresentação de reflexões e consi-
derações sobre modelos e visão da tecnologia dentro dos âmbitos das humanidades digitais. Per-
cebeu-se após revisão e análise que as tecnologias de inteligência artificial forte precisam ser pro-
tagonizadas para uma melhor utilização das ferramentas de extração de conhecimento, bem como 
a educação sobre inteligência artificial deve ser promovida entre pesquisadores a fim de mitigar 
problemas atualmente percebidos. A extração de conhecimento de banco de dados e textos é uma 
das formas de revisão bibliográfica e documental mais utilizadas quando da análise de grande volu-
me de dados e informações dentro das humanidades digitais. O conhecimento do seu processo de 
trabalho, bem como das ferramentas utilizadas para este fim - e seu potencial - dão liberdade para 
o usuário/pesquisador produzir conhecimento de forma a não se agarrar a metodologias equivoca-
das ou banhadas em senso comum. Assim, o presente trabalho visa apresentar duas ferramentas 
de análise informacional de extração de conhecimento amplamente utilizadas em humanidades 
digitais: extração de conhecimento em banco de dados e extração de conhecimento em textos; a 
apresentação destas ferramentas busca apresentar suas características funcionais e introduzir 
alguns conceitos técnicos básicos para fins de esclarecimento e quebra do senso comum deste 
tipo de ferramental. Além disso, dentro da apresentação destes conceitos básicos, explicita-se o 
conceito de redes neurais artificiais, método de aprendizagem de máquina/inteligência artificial 
utilizada em softwares de extração de conhecimento, importante para o entendimento do dimen-
sionamento potencial das ferramentas de processamento de dados e informações. Em paralelo à 
essa explanação, são introduzidos os paradigmas da inteligência artificial fraca e forte, a fim de 
posteriormente promover uma reflexão à cerca do impacto de ambas dentro do âmbito da extração 
de conhecimento nas humanidades digitais. Para tanto, uma revisão bibliográfica foi desenvolvida 
sobre extração de conhecimento (AMBRÓSIO; MORAIS, 2005), inteligência artificial (COPPIN, 2012), 
(ARTERO, 2009), (NORVIG; RUSSEL, 2004) e

redes neurais (BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 2000). Após a revisão bibliográfica, foram 
promovidas reflexões à cerca dos paradigmas das IAs (inteligências artificiais) e considerações 
foram apresentadas.
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AS CONSEQUÊNCIAS DOS RANKINGS DE LIVRO 
PARA CIRCULAÇÃO LITERÁRIA
Claudia Maria DE SERRÃO PEREIRA (UFSCar)1

Na atual conjuntura, a sociedade vive condicionada pelos algoritmos, que traçam perfis de 
possíveis consumidores a partir de informações dadas pelos próprios usuários (LANIER, 2012; 
HAN, 2017). A partir desses dados, forma-se uma rede que contribui na circulação de produtos ven-
didos pelo e-commerce, como, por exemplo, os produtos smart. Em consonância a esse momento, 
o literário, como objeto cultural, torna-se também um item avaliativo através das campanhas de 
marketing, que buscam listar os livros mais vendidos, como no site Amazon, ou em dados numéri-
cos de autores em plataformas digitais, como o Wattpad. O analista do discurso de linha francesa 
Dominique Maingueneau (2014) afirma que a literatura se constitui por um espaço literário dividido: 
em uma rede de aparelhos, formado por mediadores, intérpretes ou avaliadores e cânons; por um 
campo, que é um lugar de confrontos e posicionamentos estéticos instáveis; e um arquivo, que 
se constitui pelo posicionamento imbricado de instituições e memórias. Deste modo, poderíamos 
afirmar que uma das redes mais influentes na internet seria da constituição de rankings em sites, 
que acabam determinando, estimulando e evidenciando as imagens de autores literários. A conso-
lidação do uso da programação, em grande parte dos objetos, e a crescente economia do comércio 
online condicionam às novas formas de distribuição e circulação da literatura no espaço digital. 
Para seguir essa hipótese, analisamos, durante três meses, o ranqueamento da lista geral de livros 
mais vendidos do site Publishnew, com objetivo de abordar quais eram os sentidos gerados por um 
ranqueamento. A análise centralizou-se nos livros de ficção, e durante a pesquisa houve o acom-
panhamento periódico das listas publicadas. Por resultado, tivemos as seguintes considerações: 
os livros mais vendidos pertencem a editoras conhecidas; as editoras possuem uma imagem de 
leitor; e comumente há um espaço associado em relação a esses livros, seja por causa de séries 
televisivas ou por divulgação em mídias sociais.
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OS MEMES E O ENSINO DE LITERATURA: ANÁLISE 
DOCUMENTAL DO CURRÍCULO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO
Luciano Nunes dos Santos Meirelles¹, Lucila Pesce ²

A comunicação por meio das tecnologias digitais faz-se presente e inerente aos espaços 
contemporâneos. As redes sociais, como espaço de emissão de pensamentos e colaboração, pode 
promover novas interpretações e relações entre os indivíduos, por se consubstanciar como espaço 
de criação. Do ponto de vista da polissemia, as há inúmeras possibilidades e formas de se veicular 
mensagens no ciberespaço. Neste contexto tem-se a presença dos memes, ou seja, a ressignifi-
cação de forma crítica ou irônica de um determinado contexto, podendo-se utilizar da linguagem 
verbal e não verbal, como recursos audiovisuais. A presente pesquisa, em curso, analisa os memes 
sob o prisma do ensino de Língua Portuguesa e Literatura para o 2º ano do ensino médio da rede 
estadual, tendo como objeto de pesquisa o Portal Lítera Brasil: uma página do Facebook, que pos-
sui contas no Youtube e Instagram. A pesquisa busca analisar os memes relacionados aos estilos 
literários, além de compreender como o Currículo do Estado de São Paulo para o Ensino Médio 
analisa a presença das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) por meio dos 
memes. Nesse movimento, a pesquisa busca cotejar convergências, divergências e transcendên-
cias do fenômeno tem tela, comparando os registros apontados entre os memes do Portal e o as 
orientações do Currículo Oficial. Esta pesquisa exploratória de caráter qualitativo busca investigar 
a presença das TDIC no espaço escolar e de que maneira acontece o letramento digital, assim 
como os multiletramentos, valendo-se dos estudos de Rojo e Barbosa. A pesquisa também se vale 
do conceito bakhtiniano de gênero textual e seus alcances, assim como os discursos que podem 
ser imbricados neste gênero discursivo, no que tange ao ensino de Literatura, especificamente. Os 
estudos se alinham em relação à presença destes mecanismos como meios de interlocução, pois 
são inúmeras as reações e expressões de posicionamentos a partir de determinado significado, 
haja vista que a polifonia é contundente, uma vez que os indivíduos podem expor inúmeros pontos 
de vista. Destarte, a multimodalidade das linguagens hipermidiáticas convida os docentes a refletir 
sobre a integração das TDIC aos Currículos, analisando o objeto de pesquisa em questão: a circu-
lação de memes e os aportes apresentados para a aproximação dos conteúdos de Literatura e de 
que forma se pode mobilizar os estudantes ao letramento digital, a partir do Portal Lítera Brasil.
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OS MEMES NA SALA DE AULA DE LÍNGUA 
INGLESA: APROXIMAÇÕES ENTRE O CURRÍCULO 
DA CIDADE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO E A 
PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS
Mariana Lettieri FERREIRA, (UNIFESP)1, Lucila PESCE, (UNIFESP)2

Após publicação do artigo intitulado “Memes na Sala de Aula de Língua Inglesa: Vivências 
Formativas em uma Educação Ciberativista” (FERREIRA; PESCE, 2019), as autoras revisitaram o 
trabalho para esta apresentação, situando-o em alguns dos conceitos presentes no documento 
atualmente vigente na Prefeitura de São Paulo – Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017), bem 
como explicitar os “Processos de Conhecimento” (COPE; KALANTZIS, 2009), mais aparentes no 
decorrer da atividade. O artigo relatou uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório sobre uma 
atividade desenvolvida junto a estudantes do nono ano do Ensino Fundamental, nas aulas de língua 
inglesa, em uma Escola Municipal, na cidade de São Paulo. A pesquisa apresentada, engendrou 
três campos conceituais: net-ativismo, empoderamento, pedagogia dos multiletramentos. Quanto 
aos instrumentos de produção de dados, a investigação valeu-se das notas de campo da pesqui-
sadora e dos registros de depoimentos de estudantes que participaram da atividade em análise. 
Os achados da pesquisa sugerem que a atividade em tela qualificou a participação dos estudantes 
nas práticas sociais veiculadas na esfera digital, trazendo contribuições a práticas educativas er-
guidas em meio aos pressupostos da educação ativista na cibercultura. O Currículo da Cidade da 
Prefeitura de São Paulo é pautado em três conceitos orientadores: a educação integral, que visa 
ao desenvolvimento integral dos estudantes, a equidade, de modo que todos tenham condições de 
acessar seus direitos de aprendizagem, e finalmente a educação inclusiva, que respeite e valorize a 
diferença e a diversidade. Além disso, foi elaborada uma Matriz de Saberes, a partir da escuta dos 
estudantes da rede, na qual foram sintetizados nove princípios, cujo objetivo é “[...] formar cidadãos 
éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, prós-
pera e sustentável, e indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender 
e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização.” (SÃO PAULO, 2017, p.33). Na atividade 
proposta, observou-se que há correspondência com os seguintes princípios da Matriz de Saberes: 
“Pensamento Científico, Crítico e Criativo”, “Comunicação”, “Abertura à Diversidade”, “Responsabi-
lidade e Participação”, “Empatia e Colaboração” e “Repertório Cultural”. O manifesto publicado em 
1996 pelo Grupo de Nova Londres, que, entre outras coisas, definia o que são multiletramentos e 
os quatro fatores que integrariam sua pedagogia (prática situada, instrução aberta, enquadramento 
crítico, prática transformada); foi desenvolvido e reformulado por Cope e Kalantzis (2009, 2012) em 
oito subitens, intitulado “Processos de Conhecimento”. Na atividade proposta com os memes, foi 
possível observar aproximações com os seguintes processos: “Experimentando o conhecido”, “Ex-
perimentando o novo”, “Analisando criticamente”, “Aplicando apropriadamente” e “Aplicando criati-
vamente”.
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HOGWARTS GAME: ENTRE NARRATIVAS 
LITERÁRIAS E PRÁTICAS LETRADAS SÍNCRONAS
Bruna Eduarda IGNÁCIO, (PUC)1 Eliane Fernandes AZZARI, (PUC)2

A criação e a popularização de plataformas, tais como o Facebook <facebook.com> e What-
sApp <whatsapp.com> possibilitaram o surgimento de novas práticas sociais que envolvem a es-
crita em meio digital. Apoiadas no ciberespaço e na interação em rede, esses ambientes síncronos 
permitem o engajamento de sujeitos que, motivados pela cultura participativa, atribuem novos pa-
peis à essas mídias, originalmente destinas à formação de redes sociais para comunicação. Assim, 
lançando mão desses recursos como espaços de afinidade (GEE, 2004), surgem comunidades que, 
desenvolvendo jogos digitais centrados em interesses/temas compartilhados, refletem e impac-
tam as interfaces entre os participantes e as mídias de que se apropriam. Nesse viés, o presente 
trabalho relata a pesquisa que toma por objeto um jogo do tipo MMORPG, denominado Hogwarts 
Game, criado de forma amadora e colaborativa por apreciadores da saga literária Harry Potter, de 
J. K. Rowling. Adotando o dialogismo bakhtiniano por orientação, o estudo objetiva investigar pro-
cessos de midiatização dos sujeitos (AZZARI, 2019) decorrentes de seu envolvimento nesse jogo. 
Parte-se da discussão acerca da cultura de fã, no intuito de investigar traços de (re)construção 
da identidade narrativa (RICOUER, 1991), através da coleta e da análise de postagens construídas 
nesse contexto. O jogo em questão, criado e desenvolvido principalmente via narrativas verbais, 
denota prática letrada em que os participantes são sujeitos ativos e sociais. Pontualmente, busca-
-se compreender possíveis implicações sociais dessa apropriação (de temas, narrativas literárias e 
mídias digitais), em processos de midiatização, e da ressignificação que essa prática faz da mídia 
digital em que se situa. Trata-se de pesquisa de caráter qualitativo e interpretativista, que adota a et-
nografia digital (PINK et al, 2016) como abordagem metodológica para o levantamento de dados, a 
fim de visibilizar e analisar práticas sociais situadas em ambientes síncronos. Dessa maneira, para 
a composição do corpus, haverá a coleta de postagens dos jogadores e, eventualmente, de seus 
relatos pessoais acerca de sua opinião e participação no jogo observado. Para tanto, seguindo as 
normas para pesquisas que envolvem seres humanos, o projeto está sendo submetido ao parecer 
do Comitê de Ética. Espera-se que esta investigação possa contribuir para sua área específica, ge-
rando conhecimentos atuais e inovadores acerca dos usos e reconfigurações dos modos e meios 
sociais de estabelecer interações, nos dias correntes.
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LETRAMENTOS MADE IN BRAZIL E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA OS CENÁRIOS 
EDUCACIONAIS E POLÍTICOS
Daniel FERRAZ, (USP)1

Os estudos de letramentos no Brasil ganharam força e robustez em diversos contextos de 
ensino de línguas no Brasil. Prova disso é a existência do Projeto Nacional de Letramentos (USP, 
2015- 2021) que há mais de uma década vem trabalhando com letramentos, culturas, línguas, lite-
raturas e tecnologias na formação docente. Com ele, já há dados que mostram as contribuições 
(por ex., as inclusões dos letramentos nos currículos de Letras e a inserção dos temas supracitados 
nas formações e nas pesquisas) para os cursos de licenciatura em pelo menos 30 universidades 
públicas federais e estaduais, bem como privadas no Brasil. Ainda assim, temos que permanente-
mente lutar para que os letramentos tenham ao menos um espaço nos currículos e nas formações. 
Com o atual governo, o PNA – Plano Nacional de Alfabetização eliminou a palavra letramentos do 
debate e propôs um retrocesso de décadas ao salientar o Método fônico como prática basilar de al-
fabetização no país. Para além dos óbvios e vexatórios interesses políticos e econômicos do PNA, 
no texto “What’s behind a literacy war? A discursive and political analysis of the neoconservative 
Brazilian literacy policy”, Duboc e Ferraz (2020, p. 3) concluem que, “ao apagar deliberadamente o 
contexto sociocultural e discursivo dos letramentos, a nova política faz parte de um conjunto or-
questrado de ações em que o neoliberalismo, forças motrizes religiosas, ideológicas e militaristas 
operam por meio de alegações oficiais de neutralidade discursiva” (tradução minha). Assim, nesta 
proposta, apresento e revisito as três fases de letramentos no Brasil, segundo Monte Mór (2013) 
e Monte Mór, Duboc e Ferraz (2020, no prelo), dando ênfase às perspectivas que os letramentos 
made in Brazil, fomentados pelas línguas estrangeiras/língua inglesa, vêm desenhando. Para isso, 
discuto contextos educacionais e políticos, mostrando como nós, educadores linguísticos, temos 
muito a colaborar com os debates sobre educação linguística, educação e políticas educacionais e 
linguísticas do Brasil de 2019 e 2020.
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A CIDADANIA 
DIGITAL
Helena Andrade MENDONÇA, USP/FFLCH/DLM1

Este trabalho irá apresentar uma experiência de formação de professores que atuam, em 
sua maioria, na educação básica e participaram de um curso de pós-graduação chamado “Metodo-
logias Ativas para uma Educação Inovadora”. O módulo “Ética Digital na Sala de Aula Conectada” 
teve como proposta que os participantes discutissem sobre ética digital com base em referenciais 
teóricos e práticas escolares, conhecessem documentos curriculares que abordam a educação 
digital e também entrassem em contato com as leis que regulamentam o uso da internet vigentes 
no Brasil. O principal objetivo deste modulo era trazer problemáticas importantes que precisam 
estar presentes no uso de tecnologias digitais na escola e no dia a dia de professores e alunos. 
Temas como a presença e exposição nas redes, a transparência (ou não) no uso de dados pelas 
Corporações e as leis que regulamentam o uso que se faz na internet, deveriam permear o uso do 
digital. Na formação a maioria dos participantes desconhecia os temas abordados e muitos dos 
documentos estudados.

Fernando Savater (1999) afirma que a ética e a liberdade estão intrinsecamente ligadas; e 
a ética está na arte de fazer escolhas, no que o autor chama de saber-viver. Youval Harari (2018) 
argumenta que os algoritmos já determinam as nossas escolhas diante da ubiquidade das tecno-
logias digitais e do uso indiscriminado de dados pessoais quando se navega na internet. A escola 
que valoriza a formação crítica dos estudantes fomenta discussões e favorece a construção do co-
nhecimento sobre o funcionamento dos mecanismos ocultos dos sites de busca, das plataformas 
de conteúdos, além das políticas públicas existentes no Brasil voltadas para a regulamentação da 
vida digital. Documentos como o Marco Civil da Internet e a nova lei geral de proteção de dados, a 
LGPD, são importantes instrumentos de análise e apoio para o ativismo e a atuação na sociedade. 
No que diz respeito à educação digital, há alguns documentos curriculares que podem embasar as 
práticas escolares como o Currículo da Cidade de São Paulo e seu documento sobre as Tecnolo-
gias da Aprendizagem, o Currículo de Referência em Tecnologia e Computação do CIEB – Centro 
de Inovação da Educação Brasileira, além das Diretrizes para ensino de Computação na Educação 
Básica, documento elaborado pela Sociedade Brasileira de Computação. Todos estes documentos 
propõem eixos de trabalho voltados à cidadania digital, às formas de participação nas redes e a 
reflexão sobre tecnologias emergentes como a inteligência artificial e seu impacto social.
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EM TEMPOS DE REPRODUTIVIDADE TÉCNICA 
UMA PROPOSTA ORIGINAL DE TRADUÇÃO 
DE IMAGENS DO CINEMA ATRAVÉS DA 
AUDIODESCRIÇÃO
Kerllon Lucas GOMES1 e Dagmar de MELLO E SILVA2, (UFF)

O presente resumo é fruto de uma pesquisa realizada em parceria com o Laboratório de 
Audiodescrição em Obras Cinematográficas da Universidade Federal Fluminense que vem concen-
trando suas ações na promoção de uma estética de audiodescrição (AD) que contemple as insa-
tisfações do público cego e com baixa visão frente aos atuais roteiros de AD. A proposta procurou 
problematizar as tradicionais técnicas de Audiodescrição vigentes no mercado, valorizando a im-
portância da consultoria com pessoas cegas no processo de criação de roteiros de AD. Trata-se de 
uma abordagem que pretende promover acessibilidade dos espectadores cegos com o cinema e 
propor uma estética de tradução de imagens que possibilite aos usuários do recurso, uma relação 
emancipada e criadora de sentidos próprios. Para um cego o corpo e a imaginação são os principais 
recursos que dispõe para criar suas próprias imagens. É a partir de outros sentidos que criam para 
si, as imagens do mundo, mas é, também, através das palavras dos outros, que se aproximam de 
uma dada realidade que não podem ver através do olhar. Nesse contexto, o desafio que trazemos 
aqui, consiste em tentar entender um modo de fazer as palavras falarem sobre as imagens, transfor-
mando-as em imagens de pensamento, ou melhor; como as palavras podem criar espaços/tempos 
que estabeleçam relações imagéticas entre o visível e o invisível numa perspectiva sensível? Como 
cumprir a tarefa ética de “dar a ver” uma imagem àquele que olha através dos nossos olhos sem 
que vejamos pelo outro? Nesse sentido, estamos tentando “dar a ver” imagens às pessoas cegas, 
para que estas possam experimentá-las em seus próprios corpos. Eis que surge um problema ético 
para nós: o que há para se ver na imagem que não se situa numa mera representação daquilo que 
vemos? Como criar espaços/tempos de um contra-olhar (BAVCAR, 2003) que retire os cegos da 
passividade imposta pelos olhares que veem por eles? Nossa tarefa metodológica tem consistido 
em realizar uma tradução das imagens que possa enxergar não pelo olho daquele que vê, mas, pelo 
olhar do criador da imagem. Trata-se de uma experiência estética em que a imagem possa retornar 
ao momento da sua concepção. Talvez essa seja uma tarefa metodológica que nos remeta a uma 
arqueologia do olhar que procura caminhar na contramão de uma tendência meramente descritiva 
da imagem. Nosso objetivo consistiu, portanto, em contribuir para atividades de Audiodescrição 
que possam promover práticas de consultoria continuada, durante o processo de criação e revisão 
de roteiros. Nossos resultados apontaram que a consultoria continuada possibilita ao usuário, uma 
relação criadora de sentidos próprios com as imagens, tornando-os “espectadores emancipados” 
(RANCIERE, 2017) em relação às imagens. No exercício prático das traduções e observâncias téc-
nicas, usou-se como referência os trabalhos de Larissa Costa (2014), Iracema Viralonga (2013), e 
Lívia Motta (2010), tomando como princípio teórico/filosófico “A Tarefa do Tradutor” de Walter Ben-
jamin (2008). Como metodologia optamos pela cartografia (PASSOS, KASTRUP & ESCÓSSIA, 2009) 
que nos possibilitou um caráter participativo reafirmando a potência da pesquisa-intervenção em 
trabalhos que assumem a relevância da subjetividade humana.
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VIGILÂNCIA NA EDUCAÇÃO: RELATO DE 
EXPERIENCIA DO ENSINO SOBRE VIGILÂNCIA EM 
MASSA EM CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE
Janaina DO ROZÁRIO DINIZ - Mestre em Educação - Professora da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (UEMG)

Em 2013, as revelações de Edward Snowden sobre a vigilância em massa, realizada pela 
Agência de Segurança Nacional dos EUA, evidenciaram as ações do governo americano e amplia-
ram o debate acerca da vigilância e controle promovidos pelos estados e grandes empresas de 
tecnologias. Com o objetivo de ampliar essas discussões desenvolvi a disciplina optativa/eletiva 
Vigilância em massa e fake news para os cursos de licenciatura da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG), Unidade Ibirité. Além da disciplina, ofertei um mini-curso para os alunos da 
Universidade sobre essa temática. Em 2020, nos deparamos com uma pandemia, a necessidade de 
isolamento social, suspensão das aulas presenciais e a adoção do ensino remoto pelas instituições 
de ensino. Assistimos as grandes corporações de tecnologias, principalmente a Google e a Micro-
soft, adentrarem na educação através da oferta “gratuita” de seus serviços para as instituições de 
ensino viabilizarem o ensino remoto. Seguindo essa lógica, a UEMG adotou a plataforma Teams, 
da Microsoft, para possibilitar o desenvolvimento das aulas para mais de 22 mil alunos. Nesse con-
texto, vi necessário ampliar as discussões sobre a vigilância em massa, agora com um foco maior 
na educação. Assim, abordo esse assunto também na disciplina obrigatória Sociedade, Educação 
e Tecnologias II, do curso de Pedagogia. Com a finalidade de ampliar a discussão engendrada nas 
disciplinas optativa/eletiva e obrigatória, criei, acompanhada de mais uma professora da área de 
tecnologias da UEMG, o projeto de ensino Ouça-me! Educação, Tecnologias e Docências que visa 
possibilitar o desenvolvimento de podcasts pelos alunos das disciplinas e ampliar a divulgação das 
discussões acerca do tema. O desenvolvimento dos podcasts é uma atividade avaliativa das disci-
plinas. O presente trabalho tem como objetivo relatar experiência de ensino sobre a temática vigi-
lância em massa nos cursos de licenciatura da UEMG, Unidade Ibirité. São realizadas discussões 
sobre a relação das tecnologias digitais e vigilância em massa com educação, autonomia, econo-
mia, política e poder. A bibliografia das disciplinas é: Sérgio Amadeu da Silveira, Evgeny Morozov, 
Edward Snowden, Julian Assange, Paulo Freire, Nelson Pretto, Tel Amiel, Leonardo Cruz, Henrique 
Parra, Filipe Saraiva, Shoshana Zuboff, Richard Stallman, Aracele Torres, Rafael Evangelista, dentre 
outros.
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DESINFODEMIA: COVID-19, DESINFORMAÇÃO E 
DIREITOS HUMANOS
Juliana PASSOS (UFPA)

O presente trabalho se propõe a investigar o processo de infodemia, termo utilizado pela 
Organização Mundial da Saúde para definir a superabundância de informações, corretas ou não, 
sobre a pandemia de COVID-19, tornando difícil a localização de fontes seguras e confiáveis de 
orientação. Para isto, faz-se necessária a revisão do trabalho de organizações independentes no 
ativismo contra a desinformação, das diretrizes da Organização das Nações Unidas no que se re-
fere aos direitos de saúde, acesso à informação e liberdade de expressão e ainda à ideia de alfa-
betização midiática e informacional proposto pela UNESCO, como uma resposta aos desafios con-
temporâneos. O conceito de alfabetização midiática e informacional (AMI) reflete a convergência 
de pensamentos a partir de diversas disciplinas, surgidos a partir das necessidades humanas do 
século 21 no enfrentamento de seus muitos desafios, e das revoluções tecnológicas e midiáticas, 
incluindo a expansão do acesso à Internet e tecnologias multimídia. A AMI aborda habilidades, 
atitudes e saberes necessários para obter informações necessárias na resolução de problemas 
ou tomadas de decisão, articulando dados em termos e linguagem, interpretando, organizando, 
avaliando credibilidade, autenticidade e relevância, e transmitindo quando desejável ou necessário. 
Abrange o conhecimento necessário para ter uma relação crítica com a mídia em um momento em 
que esta constitui uma das forças mais poderosas da sociedade.
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VIVÊNCIA DA TECNOLOGIA NA ESCOLA PÚLBLICA 
POR DOCENTES E DISCENTES NOS DIAS ATUAIS`
ARLEIDE HIÁRIO FREITAS, FELYPE JACINTO DE ABREU (PVPA)

Quando pensamos em inclusão presumimos a possibilidade de difusão do conhecimento 
e o acesso às ferramentas digitais para todos os cidadãos. Nesse momento em que vivenciamos 
uma pandemia eu observo na vivencia da instituição em que trabalho que se faz necessário o uso 
da tecnologia digital. Estamos preparados para a atual realidade, pergunto-me; já que muitos pro-
fessores, alunos e seus familiares tem pouco ou nenhum acesso ou conhecimento dessa tecno-
logia. Essa falta de conhecimento tem dificultado o nosso trabalho. Diante de tais circunstâncias 
os professores precisaram aprender a fazer o uso das tecnologias digitais, tarefa nada fácil para 
muito muitos deles, porque alguns não tem computadores e quando tem não sabem fazer o uso 
das plataformas para elaboração de atividades digitais dificultando muito todo o acompanhamen-
to das atividades propostas pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Tornou-se imperativo 
que professores buscassem aprender, ainda assim encontramos docentes resistentes a conhecer 
o novo – que já não é tão novo assim –. Famílias que também não sabiam como usar atividades 
digitais, crianças que até o dia de hoje não tem acesso a esse tipo de atividades porque os pais não 
dispõem de smartphones ou não possuem acesso à internet, uma vez que seus recursos são limi-
tados passaram fazer o uso e aprenderam a usar essas ferramentas. As políticas públicas andam 
a passos lentos nas escolas públicas; temos um laboratório de informática, mas não fazemos uso 
porque os computadores estão sempre com problemas, pois ou não há manutenção ou não temos 
profissionais qualificados para trabalhar com os softwares rodando em Linux. Muitos professores 
não tinham e-mail e nem conhecimento para enviar um. Foi participando de formações propostas 
pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará e a SME do Município de Pindoretama que foi 
percebida a necessidade de criar um e-mail para que todos fossem cadastrados em um programa 
chamado MAIS PAIC, o qual tem a função de alfabetizar todas as crianças na idade certa. Ainda 
encontramos docentes que desconhecem a possibilidade de anexar um arquivo a um e-mail e essa 
ferramenta nos ajuda a gerenciar muitas atividades. Mesmo com todo esse contexto citado vejo 
uma evolução desses profissionais buscando aprender e acompanhar a evolução dessa nova eta-
pa que se iniciou na pandemia. O nosso compromisso é acompanhar e promover conhecimento 
para as nossas crianças, aquelas crianças que não tem acesso digital também não deixamos de 
atender, entregamos atividades na escola semanalmente seguindo protocolos segurança com os 
profissionais que estão na linha de frente desse trabalho. Não é fácil, mas temos o compromisso 
de criar oportunidades de gerar conhecimentos a essas crianças criando a possibilidade de dias 
melhores.
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO 
LINGUÍSTICA CRÍTICA: CONFLITO DE 
INTERPRETAÇÕES
Jefferson do Carmo Andrade SANTOS (UFS)1

A inteligência artificial é comumente entendida como a imitação ampliada das habilidades 
cognitivas humanas (RUSSELL; NORVIG, 1995). Por outro lado, não se trata apenas de uma imita-
ção, uma vez que o funcionamento dessa inteligência é baseado em uma lógica computacional 
que não vivencia os conflitos da subjetividade humana (SANTOS; ARRUDA, 2019; KAUFMAN; SAN-
TAELLA, 2020). Apesar de ser uma temática flagrante na contemporaneidade, principalmente por 
conta das novas possibilidades tecnológicas, a inteligência artificial possui origens no Século XX, 
quando cientistas computacionais começaram a estudar as possibilidades de imitação do racio-
cínio humano por meio de máquinas (MCCARTHY, 1990). Nas últimas duas décadas, a sociedade 
tem presenciado o aumento do número de tecnologias voltadas a processos de inteligência artifi-
cial. O que surge, diante disso, são posicionamentos sociais diversos em relação a esses dispositi-
vos: recepções contemplativas, que raramente enxergam pontos negativos; ceticismo exacerbado, 
que resulta em repulsa aos ambientes digitais; e uma espécie de indiferença ao tema (SANTAELLA, 
2019). Além desses posicionamentos taxativos, trabalhos recentes, a exemplo de Selwyn (2014) 
e Morozov (2018), têm apresentado discussões que evitam postulações extremas, problematizan-
do a ideia de avanço e progresso como fator intrínseco do acolhimento desses dispositivos e os 
traços neoliberais subjacentes. Assim como outras tecnologias, esses dispositivos têm chegado a 
diversas esferas da sociedade, gerando novas práticas sociais e recepções caracterizadas pelo dis-
senso. Em face desses fatores, a presença da inteligência artificial pode ser explorada na Educação 
Linguística por meio de análises críticas que contemplem o conflito de interpretações (MENEZES  
DE  SOUZA,  2011;  MONTE  MÓR,  2013;  ZACCHI,  2018).  Diante  disso,  o

objetivo dessa comunicação oral é apresentar possibilidades, a partir da análise da aplica-
ção de uma sequência didática no contexto da Educação Linguística Crítica, para o trabalho com a 
presença da inteligência artificial na sociedade. Metodologicamente, este trabalho caracteriza-se 
como uma análise documental (FLICK, 2009). Como resultado, as análises revelaram um potencial 
consistente para a prática da crítica social em sala de aula.
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O PÚBLICO COMO MERCADORIA E A MISÉRIA 
SIMBÓLICA: CONCEITOS PARA UM DEBATE
André Ferreira Gomes de CARVALHO (Universidade Federal de Santa Catarina)1

Este trabalho procura discutir dois conceitos centrais para compreender a complexa rela-
ção entre plataformas e redes sociais, e as consequências desses novos meios de comunicação 
no desenvolvimento de habilidades de letramento, subjetivação e articulação política. Em primeiro 
lugar, discutiremos a teoria de público-mercadoria (audience commodity theory), que teve origem 
nas discussões pioneiras de Dallas W. Smythe (1977, 2005) sobre a comunicação de massa. Atu-
almente, o conceito tem sido revisitado e aprofundado por diversos autores (ANDREJEVIC, 2015;   
CANCLINI,   2019;   FUCHS,   2015;   HESMONDHALGH,   2019;   KAPLAN, 2019; MEEHAN, 1993), 
devido à ubiquidade dos serviços aparentemente gratuitos oferecidos por grandes multinacionais, 
como Google e Facebook e à forma como obtêm valor a partir da captura e da transformação em 
mercadoria da atenção (BUENO, 2017) do público. Apresentaremos o problema, relacionando-o a 
teorias mais gerais de trabalho imaterial e de extração de valor na indústria cultural e na cultura 
internética (LAZZARATO, 1996; PASQUINELLI, 2008; TERRANOVA, 2004), particularmente como a 
imagem cinematográfica (BELLER, 2006) constitui o vetor ideal para a circulação de capital e para 
mobilização de um público que passa, de fato, a trabalhar em suas horas de lazer para a agregação 
de valor ao capital dos conglomerados de mídia, numa lógica que ocorre pelo menos desde o sé-
culo XIX (CRARY, 1991). O segundo momento da discussão vai se dedicar ao conceito de miséria 
simbólica, desenvolvido por Bernard Stiegler (2014), cujo conjunto da obra reflete sobre a relação 
entre tecnologia/mídia e individuação, oscilando entre vieses extremamente apocalípticos (2006, 
2015) a momentos otimistas frente às possibilidades da democracia mediada pelas novas plata-
formas de produção e divulgação de conteúdo, como o YouTube (2009). Para Stiegler, as formas 
de retenção terciária

— os apoios tecnológicos da memória, desde à escrita cuneiforme até a cultura de massa — 
e o processo de gramatização — originalmente de Auroux (1996, 2014), mas estendido por Stiegler 
para significar a transformação de processos técnicos e fluxos comportamentais em elementos 
discretos, ou seja, a digitalização (2013) — produzem efeitos regressivos sobre a formação da sub-
jetividade, sobre o processo de individuação e, consequentemente, sobre as organizações políti-
cas. Stiegler se apoia ainda em Maryanne Wolf (2017, 2018), neurocientista e escritora que estuda o 
processo de alfabetização e os problemas de aquisição do letramento, como a dislexia, em relação 
ao predomínio de meios digitais audiovisuais não letrados. Nossa intenção, com este trabalho, é 
colocar esses importantes construtos teóricos em debate no Brasil e também discutir a validade de 
seus pressupostos para ajudar pesquisadores, educadores e comunicadores a repensar suas es-
tratégias teóricas, metodológicas e midiáticas. Esperemos avançar rumo à compreensão do papel 
do público, oscilante entre mercadoria e agente potencialmente político, e, mais especificamente, 
sobre formas de compreender os poderes e as limitações da formação individual e subjetiva, bem 
como social e política, no complexo ambiente do hiperespaço midiático.
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LETRAMENTOS CRÍTICOS PARA (RE) 
CONSTRUÇÃO/ DESLOCAMENTO DE SENTIDOS E 
RUPTURA NA ESCOLA PÚBLICA
Simone DOS SANTOS FRANÇA (UFMS)1

Frente ao complexo e contingente cenário da sociedade atual, imagens, sons e animações, 
elementos da linguagem, crescente expansão dos meios de comunicação e interação em rede 
promovem efeitos que estão transformando relações de poder e conhecimento. Assim, os me-
canismos digitais possibilitam meios variados e simultâneos de ligação entre as pessoas; “usos 
heterogêneos da linguagem” (BRASIL, 2006, p. 106), que “estão sempre envoltos em relações de 
poder” (STREET, 2014, p. 09) e formas de agenciar o mundo, agência humana como função social 
por uma iniciativa responsável (MONTE MÓR, 2013). As mudanças desencadeadas pelas tecno-
logias, e efeitos da globalização, modificaram o modo como o conhecimento se constrói e como 
ele é aprendido. Rajagopalan (2018, p. 7), afirma que “nunca antes na história da humanidade o 
pensamento crítico se apresentou como tão necessário em nossas vidas no dia-a- dia”. Condizente 
com essa percepção, o presente resumo tem por objetivo abordar estudos realizados para elabo-
ração do projeto de pesquisa de doutorado intitulado: Letramentos críticos e ensino de espanhol 
na escola pública: experiências, reflexões e práticas ─ que busca investigar como estudantes do 
terceiro ano do Ensino Médio, em uma escola pública de Campo Grande/ MS, constroem sentidos, 
a partir de suas interações nas aulas de espanhol em ambiente virtual. Em sua realização, será 
criado um canal do YouTube, pelo qual os participantes, alunos, poderão interagir em discussões 
sobre diferentes temas e uma gama de modalidades, como propagandas, pinturas, música, char-
ges, quadrinhos. A metodologia proposta no referido projeto é qualitativa de natureza exploratória, 
a partir da perspectiva dos letramentos críticos conforme Street (1984, 2014), Janks (2012), Monte 
Mór (2013, 2017) Menezes de Souza (2011). Nesse sentido, possibilitar um ambiente de reflexão, 
questionamentos, ressignificações que contribua com os contextos dos participantes, pois, como 
na perspectiva de Janks (2013, p. 227), letramento crítico “é uma questão de escrever e reescre-
ver o mundo”. Por isso, o papel da escola e do professor é desafiado, para o desenvolvimento da 
criticidade no contexto escolar, o ensino de língua estrangeira numa perspectiva educacional-cul-
tural-linguística com a finalidade de expandir a noção de pluralidade, diversidade e multiplicidade 
(MONTE MÓR, 2017). O ensinar e aprender uma língua estrangeira tem mudado ao longo dos anos, 
e propostas educacionais recentes têm buscado uma formação voltada para o desenvolvimento da 
cidadania e expansão crítica. Um marco para a educação brasileira que considera essas questões, 
foi a publicação das OCEM – Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Nesse 
documento, toma-se como base teórica os letramentos críticos para subsidiar a prática pedagógica 
no ensino de línguas estrangeiras. A premissa é de que o processo de pesquisa e análise dos da-
dos apontem para a agência (LANKSHEAR; KNOBEL, 1997; MONTE MÓR, 2013), de transformação, 
de criticidade e de discernimento para que os jovens possam transformar seus contextos locais e 
globais.
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TIK TOK PARA A PROMOÇÃO DA LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL
Yara REIS CARDOSO (UNIC)1, Ninna SANCHES VICENTE DA COSTA (UNIC)2

Na contemporaneidade, as novas ferramentas digitais estão sendo relacionadas às transfor-
mações na língua, no letramento, na educação e na sociedade. Logo, o mundo digital potencializa 
ao estudante o acesso aos multiletramentos, pois há um enriquecimento para as novas formas 
literárias que aparecem e que convivem com as formas tradicionais. Com isso, a inserção das 
tecnologias digitais no ambiente escolar tem produzido grandes transformações na práxis peda-
gógica, no modelo de ensino e até mesmo na forma de ler, escrever, de se comunicar, de adquirir 
conhecimento. A partir de uma abordagem qualitativa bibliográfica, percebe-se que o uso das mí-
dias na educação proporciona aos alunos aprofundar o conhecimento em nível amplo, por meio 
do uso pedagógico de celulares e tantas outras tecnologias, assim, como uma forma de apoio 
no letramento literário. Para tanto, o trabalho realçado nos multiletramentos, conforme indicam 
documentos de orientação, como a Base Nacional Comum Curricular-BNCC, determinando o mul-
tiletramentos como uma importante abordagem para o ensino na área de Linguagens. Logo, os 
multiletramentos devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, 
produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das 
possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas/campos de atividades humanas, 
ampliando também aos gêneros digitais. Dentre esses, o gênero vídeo-minuto otimizado no aplica-
tivo Tik-tok merece destaque, diante de suas potencialidades de uso, pois atende à promoção dos 
multiletramentos. Portanto, tal programa é uma nova forma de circulação de textos e situações 
de discursos, assim sendo, uma ferramenta de apoio no ensino-aprendizagem da leitura-escrita. À 
vista disso, essa aplicação mostra-se interessante para os professores que desejam atrair a aten-
ção dos estudantes à escrita e à leitura, por meio de um tipo de vídeo chamado “POV” (point of 
view ou ponto de vista). Nesse sentido, os textos multimodais são atividades mais significativas e 
atraentes, visto que articulam diferentes linguagens e abrem um leque possibilidades expressivas 
e comunicativas, o que requer a ativação de um vasto conjunto de saberes. Dessa forma, o trabalho 
busca relacionar a convergência digital, além de motivar o surgimento de uma variedade de gêne-
ros digitais, multissemióticos e hipermidiáticos (fanfics, vlogs, podcasts, gifs, chats, memes, etc.) 
redimensiona conceitos fundamentais como texto, escrita, autor, leitor, dentre outros.
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ESTRELAS NO DESERTO: UTILIZANDO A 
REALIDADE VIRTUAL NA DIVULGAÇÃO DA 
ETNOASTRONOMIA DOS REFUGIADOS SAARAUIS
Felipe Carrelli Sa SILVA (UFRJ), André Fernandes da PAZ (UNIRIO)

Este trabalho apresenta o processo de co-criação do documentário em realidade virtual (RV) 
Estrelas no Deserto. Este estudo faz parte do mestrado ainda em desenvolvimento no Programa de 
Pós-Graduação em Mídias Criativas (PPGMC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
é desenvolvido em parceria com o projeto de divulgação científica GalileoMobile (GM). O documen-
tário em RV Estrelas no Deserto pretende, atráves da divulgação da cosmovisão do povo saaraui, 
denunciar a situação de refúgio enfrentada por essa população do Saara Ocidental, que vivem em 
campos cerca de Tindouf no sudoeste da Argélia desde 1975. Quarenta e quatro anos desde o 
começo do conflito, a população saaraui ainda se encontra na condição de provisório permanente. 
A hipótese desse trabalho é que a RV pode ser uma ferramenta para o campo da divulgação cientí-
fica (BROSSARD e LEWENSTEIN, 2010), particularmente a etnoastronomia, ciência que estuda, pe-
los costumes de um povo, seus conhecimentos astronômicos contados pela oralidade (MAGAÑA, 
1986). A proposta é abordar o conhecimento científico dessa população desde uma perspectiva 
decolonial (CASTRO-GÓMEZ e GROSFOGUEL, 2007). No entanto, durante o processo de gravação 
dessas histórias, outras demandas emergiram do intercâmbio com a comunidade. Tornou-se claro 
a importância de não apenas documentar e popularizar a etnoastronomia saaraui, mas também 
divulgar a questão política em torno da comunidade. Por isso, o roteiro do produto final esta sendo 
modificado para poder alcançar essas demandas levantadas pelos sujeitos estudados ao longo das 
visitas de campo. Essa metodologia é conhecida como co-criação (CIZEK, URICCHIO et al, 2009). 
Assim, esse artigo foca na descrição desse processo de co-criação, discutindo as possibilidades, li-
mites e fragilidades dessa metodologia ao longo da visita de campo. Na primeira parte do trabalho, 
apresentamos um resumo do conflito no Saara Ocidental, afim de contextualizar a situação política 
e social na qual os refugiados saarauis estão inseridos (e este trabalho consequentemente). Em se-
guida, apresentamos o grupo GalileoMobile e o projeto Amanar, para localizar o contexto no qual se 
deu esse estudo. Além disso, são apresentados os conceitos de divulgação científica no qual está 
baseado este trabalho, estabelecendo também um paralelo a tradicional prática oral de divulgação 
de conhecimento da cultura nômade saaraui. Na terceira parte este trabalho expõe os conceitos de 
realidade virtual e etnoastronomia. Já a ultima sessão é destinada a metodologia de co-criação uti-
lizada durante as entrevistas que ocorreram durante a visita de campo. Por fim, o trabalho apresen-
ta algumas considerações finais, discutindo as possibilidades, limites e fragilidades da co-criação 
nesse contexto onde a fronteira política, cultural, social e principalmente física está muito presente.
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COMUNIDADES VIRTUAIS E A INTERAÇÃO ENTRE 
SEUS MEMBROS
Bianca COLVARA, UFJF1 Soraya VIEIRA, UFJF2

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa realizada para um Trabalho de Conclusão de 
Curso, que teve como objetivo entender o desenvolvimento das comunidades virtuais, e como seus 
membros estabelecem o diálogo e a interação entre si. O recorte vem trazer as reflexões propor-
cionadas pela pesquisa em cima de toda a fundamentação teórica trabalhada. Dessa forma, nos 
valemos das definições de Rheingold, para quem as comunidades virtuais reúnem indivíduos em 
torno de ideias e interesses em comum (RHEINGOLD, 1993 apud CASTELLS, 1999, pg. 442). Recue-
ro (2005) complementa o conceito e nos explica que as comunidades são formadas por três ele-
mentos básicos: a interação, os laços e o capital social. De forma resumida e simplificada, os laços 
são as relações que estabelecemos uns com os outros; a interação é a forma como essa relação se 
dá, de forma mútua ou reativa; e o capital social são as trocas propiciadas por meio das interações 
(RECUERO, 2005). O capital social é que torna as relações mais ou menos valiosas. Quanto mais 
capital social trocamos em meio a um grupo, mais forte se espera que ele seja, pois o que circula 
entre seus membros é valioso para todos (RECUERO, 2005). Trazendo esses conceitos para os dias 
atuais, e pensando também na produção e consumo de conteúdo na internet, percebemos que esta 
dinâmica está presente nos sites de redes sociais, com as chamadas produtoras de conteúdo (ou 
influencers). As comunidades virtuais são espaços para compartilhar ideias, desejos, sentimentos, 
insatisfações e, o mais importante, reunir pessoas que comunguem desses mesmos interesses. 
Ao fazer isso, incentivamos o diálogo entre os participantes do grupo, e com isso estabelecemos 
a interação entre eles. Para avaliar a interação e o diálogo entre os pares, e a construção das co-
munidades virtuais, utilizamos como metodologia de pesquisa o estudo de caso e a análise de 
conteúdo. Assim, acompanhamos durante uma semana (entre 09 e 15 de junho de 2019) os perfis 
nos sites de redes sociais do Modices, criado e gerenciado por Carla Lemos – Instagram (e Sto-
ries), Twitter e Facebook. O Modices surgiu em meados dos anos 2000 como um blog e depois foi 
crescendo e, à medida que a comunicação também se transformava, foi ocupando mais espaços 
comunicacionais no ambiente digital. Hoje sua plataforma principal é o Instagram, mas o Modices 
tem contas ativas também no Twitter, Facebook, Pinterest e episódios de podcast no Spotify. Mais 
recentemente, as ideias compartilhadas na comunidade virtual do Modices foram transformadas 
em um livro, o “Use a moda a seu favor” (Editora Galera, 2019). Aqui, vamos compartilhar reflexões 
a partir do entendimento de que o Modices é uma comunidade virtual, observando e analisando 
como Carla Lemos gerencia o grupo e estabelece o diálogo e interação entre seus membros.
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YOUTUBERS INDÍGENAS BRASILEIROS: 
Midiativismo e Identidade
VIDAL DE SOUZA, Rose Mara Vidal de 1, KASEKER, Mônica Panis2

Os povos indígenas passaram a utilizar os meios de comunicação digitais como ferramen-
tas de afirmação de suas identidades, de resistência e de posicionamento político. Este artigo apre-
senta uma discussão sobre o ativismo indígena no YouTube. Do ponto de vista metodológico, o 
estudo tem por base a pesquisa bibliográfica e exploratória. O referencial teórico perpassa por Hall, 
Bauman e Eagleton sobre a questão das identidades culturais e Araújo, Di Felice e Braighi sobre 
os conceitos de ciberativismo, net-ativismo e midiativismo. Foram realizados um mapeamento da 
presença indígena no You Tube e uma análise dos canais dos youtubers indígenas Ysani Kalapalo 
e Cristian Wariu. Com posicionamentos políticos e abordagens comunicativas totalmente diversas, 
os dois youtubers surgem como importantes influenciadores digitais no Brasil contemporâneo.
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DA TELA PRETA À GENTE PRETA: SOBRE A 
COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA DURANTE A 
PANDEMIA
Juliane Vicente (PUC-RS)

O interesse deste artigo resume-se em compreender e refletir sobre os fenômenos con-
temporâneos demarcados pelo estado de isolamento social e pelas pautas de cunho anti racista 
desencadeadas pelo vídeo da morte de George Floyd, com especial atenção à hashtag #BlackLives-
Matter e #blackouttuesday no Instagram.

Intenta-se considerar a complexidade das dinâmicas comunicacionais instituídas nos meios 
digitais, denotando a pluralidade de sentidos e hábitos sociais mobilizados e evidentes. Esta é 
uma discussão que atravessa inicialmente os meios de comunicação na medida em que trata de 
um episódio de cobertura midiática notória e global e o poder de disseminação que advém do am-
biente digital e se ressignifica nas redes sociais, por meio de mobilizações e ativismos. Ademais, o 
cenário é atravessado por seu cunho racial, pois o poder imagético catalisador de sentidos (vídeo 
da morte de George Floyd) tem relação intrínseca aos desdobramentos ocorridos nas semanas 
seguintes (protestos, ativismo nas redes) e permite refletir sobre a comunicação contemporânea e 
o ambiente digital.

Palavras-chave: Black Lives Matter; Instagram; redes sociais. 
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PROTEST WITH SHORT VIDEOS: AN EMPIRICAL 
RESEARCH ON CONSUMER VIDEO ACTIVISM IN 
CHINA
Zizheng YU, School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University, UK

Short-video-based social media platforms are becoming a common tool for an increasing 
number of consumers to safeguard their legitimate interests in China. In July 2018, an increasing 
number of homebuyers in Chengdu, China uploaded short videos of their offline protests against 
various housing quality problems of their new-buying houses onto the short video platforms. The 
clips spread out instantly and attracted massive attention of the public and the media. They suc-
cessfully urged the Chengdu housing administration to establish a mutual communication platform 
to solve the problems between homebuyers and real estate companies. Similarly, In April 2019, a 
Female consumer sat on the hood of a Mercedes car in a dealership in Xi’an and protested against 
the engine oil leakage problem of her Mercedes car. The video of her tearful protest went viral on 
multiple short video platforms, received much attention from different parties, and finally got fair 
reimbursement.

However, there is scant research dealing with the interrelationship between these short video 
platforms and consumer activism in China. This article asks: What are the root cause of Chinese 
consumers safeguarding their rights and interests in the form of short video activism and what are 
the current general characteristics of Chinese consumer activism practices? What happens to the 
activism practices of Chinese consumers and its corresponding results when they intertwine with 
short videos and SVB platforms and how does this strategy work? “Grievances” and the “repertoires 
of contention” are two significant concepts within the social movement research, to better unders-
tand the causes of the online video activism practice of Chinese consumer and the use of this tactic, 
I bring these two concepts into the discussion. On the one hand, by adopting a range of grievances 
theories in this research, this research can discover the ultimate cause of the activism practices 
of Chinese consumers holistically. On the other hand, inspired by the concept of the repertoires 
of contention, I draw a detailed landscape of consumer video activism in China by examining four 
consumer video activism cases in a broader social context and different circumstances, rather than 
only focusing on one contentious consumer video activism event solely.

By interviewing 62 interviewees in four groups (Chinese consumers, media journalists, public 
relation officials and relevant government officials), and analysing four latest “short video activism” 
cases that represent how short video platforms are deployed by consumers to make appeals, this 
article finds out that the root causes of the online video activism practice of Chinese consumer are 
decided by two factors: business’s Inaction-led grievances and governmental negligence-led grie-
vances. This article comes up with an “interest-related index” that can determine whether consu-
mers will engage in online video activism practices. Moreover, this article proves that the “consumer 
video activism” model works in China, Chinese consumers can effectively use short videos to share 
injustices they encountered with the general public and the mass media, then urge the government 
to amend their regulations on a specific area, and demand the company to correct their faults.

Palavras-chave: Short-videos; social media; China. 
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UM NEGÓCIO OU ATIVISMO? UMA PROPOSTA DE 
CLASSIFICAÇÃO DA MÍDIA INDEPENDENTE
Jaqueline Suarez BASTOS (UFF)1

O uso do termo ‘mídia independente’ é acionado ao longo da história em contextos variados, 
sendo reivindicado por atores distintos e adquirindo significados controversos. Trata-se, portanto, 
de um conceito relacional (KARPPINEN E MOE, 2016). No Brasil, é possível notar que as pesquisas 
sobre o assunto se dividem em dois momentos: um iniciado no começo dos anos 2000, relacionan-
do o conceito ao Centro de Mídia Independente (CMI), e outro mais atual, especialmente marcado 
pelas manifestações de junho de 2013. Este trabalho insere-se nesse segundo momento e tem por 
objetivo entender como se organizam os novos modelos de redação experimentados pela Ponte 
Jornalismo e Jornalistas Livres, criados em 2014 e 2015, respectivamente. A onda de protestos 
iniciada em 2013 é um marco temporal fundamental para pensarmos sobre qual mídia independen-
te estamos falando neste trabalho. Nesse contexto, a instabilidade (e insatisfação com a classe) 
política, o barateamento das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) e a crise do modelo 
tradicional de empresa jornalística são elementos fundamentais para a criação e visibilidade de 
várias iniciativas de mídia independente. Para Caballero e Gravante (2018), os sentimentos de raiva 
e frustração experimentados pelos participantes ao verem “que a realidade transmitida pela gran-
de mídia não coincide com a realidade que experimentam nas ruas” (p. 24) convertem-se em um 
chamado à ação coletiva. Dessa forma, a introdução de práticas de mídia no cotidiano dos ativis-
tas visa atender a uma demanda de representação de si mesmo (TOSONI e TARANTINO, 2013) e, 
também, das causas pelas quais estes lutam. A partir disso, centramos a nossa discussão na mídia 
independente que emergiu no Brasil após as manifestações de 2013, compreendendo-a como par-
te de uma área mais ampla: a comunicação alternativa (SEL, 2009). Propomos neste trabalho um 
primeiro esforço de sistematização desse tipo de iniciativa, compreendendo-as em dois grupos: o 
primeiro arranjo configura-se como um mercado alternativo às empresas jornalísticas tradicionais, 
mantendo semelhanças quanto à lógica de produção, com a participação de profissionais da comu-
nicação e remuneração dos envolvidos, como acontece na Ponte Jornalismo; Um segundo grupo 
é exemplificado pelo modelo assumido pelo coletivo Jornalistas Livres, no qual os colaboradores 
exercem seu ativismo por meio da comunicação, podendo ou não ter experiência formal na área e 
com atuação voluntária na produção do conteúdo. Importante destacar que, em ambos os casos, 
o lucro não figura como objetivo final. Para as discussões pretendidas são fundamentais as con-
tribuições sobre “redações virtuais” (FIGARO, 2018); níveis e estratégias de participação (FUCHS, 
2014; MONTIEL, 2018); potencialidades e riscos no uso de plataformas digitais (MOROZOV, 2013; 
ULDAM, 2017); e convergência entre a mídia e o cotidiano dos ativistas (LOKOT, 2018; TOSONI e TA-
RANTINO, 2013). O objetivo central é analisar os modelos de redação  experimentados pelos dois 
grupos, considerando a sistematização proposta acima. Nossa metodologia baseia-se em revisão 
bibliográfica, levantamento documental e entrevistas com participantes da Ponte Jornalismo e do 
Jornalistas Livres.
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MIDIATIVISMO E MÍDIA LIVRE: ESTRATÉGIAS 
DISCURSIVAS DOS JORNALISTAS LIVRES NAS 
ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 2018
Raul RAMALHO (UFRN / UBI)1

O contexto tecnológico e midiático atual oportuniza que atores diversos, em grupo ou de for-
ma individual, produzam e distribuam conteúdos com potencial de se tornar relevantes nas arenas 
públicas online, disputando espaço com meios de comunicação tradicionais e instituições sociais 
variadas. Esta situação reconfigura a prática do ativismo, possibilitando a emergência e a noto-
riedade de coletivos midiativistas que produzem discursos contra-hegemônicos, revigorando às 
formas de participação política. O midiativismo aqui é entendido como a utilização de dispositivos 
midiáticos para registrar in loco e divulgar (a partir das oportunidades oferecidas pelas Tecnologias 
da Informação e Comunicação) acontecimentos relacionados à luta por mudança ou manutenção 
de uma situação estabelecida (RAMALHO, 2020). No Brasil, com ampla capilaridade nos sites de 
redes sociais, os Jornalistas Livres (JLs) se destacam entre os grupos que fazem midiativismo. 
Desde sua criação em 2015, o coletivo vem marcando posição (num viés de esquerda progressista) 
em vários eventos políticos relevantes. Neste contexto, este trabalho, como parte dos resultados 
de uma tese de doutorado que delineou a relação entre midiativismo e participação política (RAMA-
LHO, 2020), tem o objetivo de analisar as estratégias discursivas usadas pelos JLs para convencer 
os interlocutores sobre os pontos de vista defendidos pelo coletivo no processo eleitoral brasileiro 
de 2018. Para realizar a análise, foram selecionadas 30 postagens com maior engajamento do 
grupo na sua página no Facebook, dentre um total de 1652 coletadas manualmente e com os apli-
cativos Netvizz e CrowdTangle, de 16/08/2018 (início da campanha eleitoral) a 29/10/2018 (dia se-
guinte ao segundo turno das eleições). A metodologia utilizada foi baseada na Análise de Discurso 
Textualmente Orientada, a partir da concepção tridimensional do discurso (texto, produção discur-
siva e prática social), e na Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2013). Teoricamente, a 
pesquisa discutiu os seguintes aspectos: reticularização sociotécnica, midiatização e o que isso 
significa para os processos de participação política; mídia alternativa, ciberativismo, net-ativismo, 
midiativismo e midialivrismo (neologismo para a expressão mídia livre) e as intersecções destes 
com o jornalismo, bem como tensões conceituais e empíricas entre os campos. A partir da interpre-
tação dos enunciados dos JLs, considerando oito categorias (formatos, intertextualidade e inter-
discursividade, gêneros textuais, ethos, caracterização dos candidatos, tematização, participação e 
midiativismo), observou-se que o discurso do coletivo foi organizado de modo a apoiar candidatos 
de esquerda (principalmente o presidenciável Fernando Haddad) e atacar os de direita (particular-
mente o presidente eleito, Jair Bolsonaro), atrelando a esta estratégia enunciativa temas ligados a 
causas progressistas (feminismo, antirracismo, ambientalistas, LGBT etc.), constituindo, mesmo 
com as contingências (superficialidade dos conteúdos e silenciamentos), importante contrapon-
to aos discursos de ódio nas redes sociais online. Notou-se ainda que o midiativismo é apenas 
umas das formas com que o grupo se expressa. Valendo-se das liberdades estético-enunciativas 
do midialivrismo, os JLs apresentaram narratividade híbrida, misturando midiativismo, jornalismo 
e propaganda política (com predominância da última), praticando também o ativismo puramente 
digital (sem ir às ruas para fazer o registro midiático), para tentar persuadir seus seguidores sobre 
a plausabilidade de sua argumentação a respeito dos pontos já elencados.
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MBL X FBP: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS USADAS 
PELOS DOIS COLETIVOS EM SUAS FANPAGES 
DO FACEBOOK DURANTE CAMPANHA DO 
EMPEACHMENT DE DILMA
Ivanilce OLIVEIRA(UNIP-SP) 1, Carla LONGHI(PUC-SP)2

Este estudo teve como objetivo entender o modo como dois grupos sociais, o Movimento 
Brasil Livre (MBL) e a Frente Brasil Popular (FBP), construíram em suas fanpages do Facebook os 
discursos relacionados ao processo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Res-
pectivamente, os grupos se enquadraram à época como favorável ao que chamavam de impeach-
ment (MBL) e contrários ao que chamava de golpe (FBP) e no período de 16 a 18 de abril de 2016, 
época de votação para o prosseguimento do processo da Câmara para o Senado Federal, os grupos 
realizaram 367, sendo 222 do MBL e 145 da FBP. Aos achados aplicou-se a metodologia da análise 
do conteúdo (Bardin, 1977) nas etapas definidas pela autora como pré- análise, categorização e 
inferências, destacando que na fase de categorização foram criadas 4 categorias semânticas para 
a organização e entendimento de todo conteúdo. Justifica-se a validade da pesquisa por conside-
rar que os estratagemas que se desenvolveram nos bastidores do impeachment Dilma inseriram a 
sociedade brasileira no cenário político que se vive hoje, seja do ponto de vista ideológico, com a 
ruptura do modelo político implantado no Brasil pelos governos do PT nos últimos 23 anos; seja do 
ponto de vista da internet ter passado, desde então, a ocupar papel preponderante nas discussões 
políticas no Brasil, contribuindo para a construção de um pleito eleitoral, o de 2018, que teve a inter-
net como principal ferramenta para a comunicação política. O Cenário político que impulsionou o 
golpe contra Dilma e deu visibilidade para os dois grupos que foram objeto de análise desse estudo 
é apresentado na introdução. Considerando o Desenvolvimento, faz-se uma breve discussão sobre 
antigos e novos movimentos sociais, sobre ciberpolítica e cibercultura e sobre a internet como 
espaço regulador dos discursos. Apresentado os dados coletados, na parte intitulada análise dos 
achados cumpre-se as demais etapas propostas por Bardin (1977), ao categorizar, inferir e inter-
pretar os dados coletados. Para respaldar as discussões, se buscará ancoragem em autores como 
CASTELLS (2015); LÉVY (1999); ABRANCHES (2018); SINGER (20180); JINKINGS (2016); CASARA 
(2020); NOBRE (2020).
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MUDANÇA SOCIAL EM FOCO: PROJETO 
CREATORS FOR CHANGE E A RECONFIGURAÇÃO 
DO ATIVISMO
Marco Túlio Pena CÂMARA, UNICAMP1

Considerando o impacto da consolidação das novas Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs) na lógica midiática tradicional, o objetivo deste trabalho é promover a reflexão acerca 
do midiativismo no ciberespaço a partir de suas linguagens e formas de produção tendo o projeto 
Creators for Change, do YouTube, como objeto de estudo. Para tanto, recorremos à literatura sobre 
(midi)ativismo (MACIEL, 2012; MATTONI, 2013); TICs e convergência (LEVY, 1997; JANKINS, 2009). 
No aporte metodológico, analisamos como se dá a produção de sentido midiativista por meio de 
elementos do discurso multimodal, com foco na multimodalidade em vídeos  (NORRIS,  2002,  2004,  
2006;  O’HALLORAN,  2004;  MACHIN,  VAN LEEUWEN,

2016). O recorte analítico é um dos canais brasileiros inscritos no projeto Creators for Chan-
ge, o Muro Pequeno, analisando como os elementos multimodais dos vídeos produzem o sentido 
ativista ao qual o projeto prevê. É no contexto de hibridismo das instâncias de comunicação refletin-
do nas práticas de conteúdos midiáticos (LÉVY, 1998) que o YouTube figura como mídia agregado-
ra de conteúdos (BURGESS; GREEN, 2009) e produto participativo da cultura de convergência sobre 
a qual estamos inseridos (JENKINS, 2009). Dessa forma, nesse espaço considerado democrático 
de criação e circulação de discursos, é importante ressaltar a abordagem de ecologia dos meios, 
trabalhada por Scolari (2015). O autor considera a Internet como parte do processo comunicativo, 
as formas de veiculação de discursos e representações por meio da informação e as diversas 
linguagens que o ciberespaço permite. Exemplo disso é a criação do projeto Creators for Change, 
que reconhece e estimula a produção de conteúdos que promovam impacto social. O projeto apre-
senta cinco principais diretrizes que servem como base de incentivo para a criação dos conteúdos 
para os canais inscritos nele: i) Sua força é sua voz. Use-a; ii) As histórias se agarram enquanto os 
fatos se desvanecem. Encontre a história; iii) A coragem é contagiante. Espalhe; iv) Comunidades 
são complicadas. Aprenda com elas; v) As pessoas querem ajudar. Dê-lhes algo para fazer. A partir 
desses elementos, acreditamos que os elementos multimodais dos vídeos em análise, no recorte 
para este trabalho considerando os produzidos pelo canal Muro Pequeno produzem esse sentido 
ativista que coaduna com os elementos elencados pelo projeto Creators for Change, firmando-se, 
os vídeos, enquanto exemplos das características apresentadas anteriormente. Acreditamos, ain-
da, que o projeto reconhece o poder ativista que o YouTube, enquanto mídia, pode carregar, dando 
protagonismo e voz para quem, outrora, não conseguira se expressar. Nesse sentido, concordamos 
que os midiativistas são sujeitos que empreendem ações diretas transgressivas e intencionais, 
e veem as próprias capacidades de intervenção social, antes localizadas, sendo potencializadas 
(BRAIGHI; CÂMARA, 2018). Tais reflexões problematizam e promovem discussões acerca do ativis-
mo produzido nas mídias (MATTONI, 2013) a partir do que se pretende observar na prática enquan-
to ação política (ARENDT, 2010), sendo este o principal motivador e objeto do Creators for Change, 
iniciativa sobre a qual nos debruçamos neste trabalho.
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EM BUSCA DA WEB PERDIDA: OFUSCAÇÃO E 
DATA-ATIVISMO NAS POÉTICAS DE BEN GROSSER 
E DANIEL C. HOWE
Rodrigo MACEIRA (USP/ESPM)1, Christiam VILHENA (ESPM)2, João Miguel QUEIROZ 
(ESPM)3, Matheus SÁ (ESPM)4

O artigo investiga a emergência de táticas de data-activism e ofuscação nos trabalhos Go 
Rando (2017), do artista e professor norte-americano Ben Grosser, e AdNauseam (2014), do co-
de-artist e acadêmico Daniel C. Howe. Tais obras respondem criativamente à coleta de dados e à 
programação das nossas rotinas online, por meio da poluição dos sinais rastreados pelas plata-
formas de publicidade digital. Ao fazê-lo, estimulam uma reflexão sobre a gestão contemporânea 
da imaginação e a prescrição das interações mediadas por algoritmos. A partir do modelo de co-
municação e das funções de linguagem descritos por Jakobson (1963), em diálogo com a Teoria 
Matemática da Informação de Shannon e Weaver (1949), o texto resgata a atualidade do conceito 
de ruído e sublinha sua dimensão estética. Procura discutir, por meio desses pressupostos teó-
ricos, e da tensão entre ativismo e estética (GROYS, 2014), a contribuição da ofuscação criativa 
(BRUNTON; NISSENBAU, 2015) para a tomada de consciência em relação às implicações da dou-
trinação algorítmica da rede de displays e das lógicas de socialização, no Google e no Facebook. 
No atual contexto de datafication da cultura, para usar o termo proposto por Howe (2015), e que se 
refere à permanente quantificação e monetização das interações no ciberespaço, trabalhos como 
Go random e AdNauseam redesenham a produção/emissão de sinais por parte dos usuários das 
plataformas, confundindo as prescrições sintático-semânticas de suas interfaces e redescobrindo 
o potencial lúdico da experiência em rede. Grosser, por exemplo, cria uma extensão de navegador 
que seleciona aleatoriamente alguma das seis reações do Facebook quando o usuário dá like em 
um post, ofuscando seu sentimento original. Já Howe, em seu AdNauseam, faz uma extensão que 
esconde todos os ads de uma página e simula um clique neles, custando investimento publicitário 
por parte dos anunciantes e traduzindo erroneamente os interesses do usuário. Poéticas como 
essas criam espaços onde se inventam novas formas de sociabilidade online e onde se revelam as 
arenas pré-designadas para interação no digital (MUNSTER, 2009). Para contextualizar a ofuscação 
como técnica que se insere na linha do tempo do ativismo criativo, o artigo retoma a poética de 
resistência à programação midiática do imaginário, nos antecedentes dos situacionistas, dos pro-
vos holandeses e do coletivo por trás do pseudônimo Luther Blissett. O estudo descritivo desses 
grupos e movimentos visa mapear seus experimentos com os meios de comunicação e documen-
tar a trajetória do ruído na arte ativista anti-meios. Como método de coleta para a análise a que se 
propõe, o texto recorre a ensaios, manifestos e documentos originais dos artistas-ativistas comen-
tados, à bibliografia canônica e recente das teorias da comunicação (e da ofuscação) e, finalmente, 
a entrevistas realizadas com Grosser e Howe, objetos da pesquisa, via Zoom.
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ATIVISMO TRANSNACIONAL DE BOLIVIANOS 
NO BRASIL: DISPUTAS MEDIADAS PELAS TICs 
CONTRA NARRATIVAS HEGEMÔNICAS
Gabriel Soares de ALMEIDA, ESPM1 Denise COGO, ESPM2

O artigo desenvolve-se a partir de nossa pesquisa de dissertação de mestrado, a qual trata 
da comunicação e ativismo transnacional de imigrantes bolivianos vivendo no Brasil. O objetivo 
é analisar as formas como os imigrantes bolivianos mobilizam narrativas contra-hegemônicas a 
partir dos desdobramentos políticos das eleições de 2019, que culminaram na renúncia de Evo Mo-
rales e ascensão de Jeanine Áñez à presidência da Bolívia, tendo em vista que, articulados com o 
país de origem, grupos de imigrantes que vivem no Brasil compreendem tal episódio político como 
um golpe de Estado e se mobilizam para denunciá-lo e lhe atribuir visibilidade pública.

Como metodologia de pesquisa observamos materiais produzidos e compartilhados pelos 
imigrantes bolivianos por meio do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em 
canais de Telegram, páginas de Facebook e contas no Instagram de grupos que se propõem a 
produzir e dar visibilidade a materiais comunicacionais contra hegemônicos: Prensa Wiphala, Al-
baTV e Comitê Brasileiro de Solidariedade ao Povo Boliviano Contra o Golpe. Categorizamos estes 
materiais a partir de suas dimensões comunicacionais, verificando que papel desempenham nas 
construções narrativas e nas convocações para ação política em articulação com setores sociais 
da Bolívia e imigrantes bolivianos em outros países. O presente artigo focaliza uma das dimensões 
analisadas de modo mais amplo na pesquisa de mestrado: a dimensão de denúncia e desconstru-
ção das narrativas hegemônicas sobre as eleições construídas e difundidas pelo governo Áñez e 
seus apoiadores.

A partir do trabalho de categorização e análise, verificamos as formas como essas narra-
tivas buscam evidenciar inconsistências e contradições entre informações disseminadas por di-
ferentes instâncias do governo, entre os discursos governamentais, oficiais, populares (correntes 
entre a população) e midiáticos de suporte à hegemonia. Destaca-se também a perspectiva dessas 
narrativas buscarem identificar as relações dessas informações com a realidade vivida pelos bo-
livianos, além de contraporem informações do governo com documentações e dados estatísticos 
de entidades internacionais.

Em nosso referencial teórico apoiamo-nos sobre as conceituações de hegemonia como pro-
postas por Gramsci (1977a, 1977b), considerando contra-hegemônicas as produções narrativas 
dos ativistas imigrantes bolivianos não por uma natureza própria, mas que se dá em relação àque-
las produzidas de forma institucionalmente legitimada (pelo governo de Áñez e seus apoiadores, 
pela mídia de massa hegemônica que o apoia, pelo discurso dos órgãos oficiais das forças policial 
e militar). Propomos, em consonância com o conceito de hegemonia, uma aplicação própria da 
perspectiva de Deleuze e Guattari (1977) sobre as literaturas menores, aplicando-as ao contexto 
de produção de narrativas menores (anônimas, sem autores, emergentes) em contraposição às 
narrativas maiores (oficiais, hegemônicas), e de de Certeau (2014) para analisarmos as táticas de 
resistência empregadas na produção dessas narrativas. Tratamos das questões de ativismo trans-
nacional e redes sociocomunicacionais a partir de Lago Martínez (2008), Cogo (2019), Brignol et 
al. (2019), Cogo e Oliveira (2017); de comunicação e cidadania partindo de obras Peruzzo (1998), 
permeada também por uma leitura pautada pela produção e consumo, considerando os discursos 
também enquanto bens, nos baseando nos estudos de Douglas e Isherwood (2006) e McCracken 
(2003).
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MEMETIZAÇÃO DE ASSUNTOS POLÊMICOS: 
COMO OS MEMES PAUTAM A MÍDIA 
TRADICIONAL
Ana Lucia Pinto da Silva NABEIRO (UAM)1; Rodrigo Santos de OLIVEIRA (UAM)²

Este artigo científico tem como objetivo mostrar a relação entre a velocidade na produção 
de memes e como a mídia tradicional busca pautar esse tema. Além de um volume cada vez mais 
crescente de publicações, a mídia principalmente online e televisiva faz o  caminho inverso para 
desvendar a origem desse tipo de produção. O objetivo da internet é levar cada vez mais engaja-
mento ao conteúdo e para a imprensa o desafio é pautar toda a história com começo, meio e fim. 
Essas imagens movimentam a web muitas vezes de forma estratégica  e com objetivos claros 
de viralização de conteúdo com contextos políticos e sociais bastante específicos e com nicho 
determinado. Ainda, dependendo do assunto a web pauta a mídia e a imprensa revela novos ques-
tionamentos, entraves e cobranças. Os memes  também são uma nova forma de comunicação que 
aborda assuntos com uma linguagem específica, mostrando  que a internet e a imprensa criaram 
um ciclo de alimentação de informações de uma forma bastante intensa. A retroalimentação é feita 
por parte da imprensa e a viralização é feita por parte da internet, por meio da criação de narrativas 
mais acessíveis e diferenciadas tornam um dependente do outro. A capacidade de ampliação do 
discurso acima do tema tende a ser ainda mais explorada e abordada, independente do formato ini-
cial do meme, seja ele em vídeo, gif, imagem ou frase. Tanto a cultura midiática quanto a imprensa 
tradicional tem ao longo da história a capacidade de se reinventar e pensar em novos formatos para 
entender e entreter o público que também está em constante transformação. Assim como o papel 
do jornalismo é contar boas histórias e levar informação ao público, o papel desse conteúdo virtual 
é entreter e também propor discussões. Juntos, ambos criam uma convergência importante para 
a comunicação, a cibercultura mostra uma importante passo para “atravessar” a fronteira da linha 
editorial da imprensa, já que enquanto um produz o conteúdo em “partes” e com memória digital 
ampla, o outro busca contextualizar e transformar a parte em um todo, completo e complexo.
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AS TORCIDAS ANTIFACISTAS NO BRASIL: UM 
ESTUDO SOBRE O ATIVISMO ONLINE NAS 
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018
Nathalia Borges CERREIA, (UNIRIO)1

As eleições de 2018 acentuaram o ativismo político em diferentes grupos da sociedade. O 
movimento #elenão, organizado por mulheres contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), obteve 
grande repercussão. Menos conhecida, todavia, foi a mobilização das torcidas de futebol antifas-
cistas. Estas podem ser conceituadas como grupos de torcedores que, para além de uma conver-
gência na escolha de um clube para o qual torcer, partilham de ideologias políticas semelhantes 
contrárias ao fascismo ou partilham de ideologia política de esquerda. Tendo em vista que na 
última eleição os debates se fortaleceram apoiados na potência das redes sociais, este trabalho 
pretende analisar o conteúdo das postagens feitas nas páginas do Facebook das torcidas antifas-
cistas brasileiras durante o período eleitoral destacando, assim, estratégias ciberativistas adotadas 
por estes grupos. Objetiva-se identificar, através das publicações neste espaço de tempo, como foi 
feita a interseção com o público dentro de cada página e revelar quais os tipos de postagens que 
se destacaram nesta dinâmica. A metodologia da pesquisa conta com a análise do conteúdo de 
todas as postagens nas páginas do Facebook das torcidas antifascistas dos 20 clubes da primeira 
divisão do campeonato brasileiro de 2018. A coleta de dados vai do dia 16 de agosto, data de início 
do período eleitoral, até o dia 28 de outubro, fim do segundo turno das eleições, com a coleta de 
um total de 1.131 postagens. Os resultados apontam para uma variedade nos tipos de postagens. 
Ao mesmo tempo em que as torcidas compartilhavam notícias sobre as campanhas, divulgavam 
abaixo assinados, compartilhavam resultados de pesquisas de intenção de votos e imagens de hu-
mor, elas também convocavam seus seguidores para manifestações fora da rede, o que os levava a 
compor manifestações nas ruas. Acredita-se que dentro do Facebook estas torcidas conseguiram 
proporcionar um espaço de diálogo com sua audiência, devido, dentre outros fatores, às convic-
ções ideológicas que as sustentam. O ponto em comum do time de futebol, por sua vez, atuou 
como um elemento facilitador.
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CONSUMO E MINIMALISMO NO INSTAGRAM: 
A INTELIGÊNCIA ALGORÍTMICA NA PRÁTICA 
DO CONSUMO DENTRO DOS MOVIMENTOS 
ANTICONSUMO
Renata TARRIO, UFF1

Ainda que os movimentos anticonsumo sejam capazes de incentivar uma mudança com-
portamental sobre o consumo do dia a dia, é nos líderes informais, os influenciadores da internet, 
que muitos desses movimentos, como o minimalismo, lowsumerism, sustentabilidade e Faça Você 
Mesmo (DIY), tem ganhado grande adesão. Ocorre que, enquanto os diversos influenciadores anti-
consumo procuram incentivar um estilo de vida mais sustentável, as marcas apropriam-se do dis-
curso para atuar no sentido inverso e vender mais. Os nichos de mercado, cada vez mais especia-
lizados, dão conta também destes grupos com posição anticapitalista, ancorados pela inteligência 
algorítmica dos buscadores e redes sociais, oferecendo aos usuários serviços e produtos sob o 
guarda-chuva do anticonsumo. Seria o consumo com a bandeira de anticonsumo.

“O ser social, seja ele minimalista ou não, consome. E a produção capitalista sabe disso. Por 
isso, criou-se uma vertente de consumo para aqueles que se sentem culpados de consumir. Este ni-
cho está em todos os setores, desde o palito de picolé de madeira reflorestada até os livros digitais 
e carros movidos a biocombustíveis. As novas gerações, nascidas sob a lógica da sustentabilidade, 
precisam consumir acima de qualquer culpa. Eis mais um nicho de mercado interessante: produtos 
para quem tem culpa. E parece que isso vem funcionando (ROJAS e MOCARZEL, 2015, P. 138)

Muitas vezes, os próprios influenciadores atuam neste sentido, com publicações patroci-
nadas por marcas que dizem confiar, incentivando, mais uma vez, o contrário do que se prega e 
ocasionando o esvaziamento do movimento. Dessa forma, ser minimalista perde o significado de 
consumir menos, e passa a significar consumir um determinado estilo estético, na mesma propor-
ção que outros estilos estéticos são consumidos, de acordo com as tendências de cada nicho ou 
época.

É neste ponto que a inteligência algorítmica passa a atuar, na medida em que é capaz de hi-
persegmentar os públicos, com base tanto no comportamento online quanto na captação de áudio 
permitida – muitas vezes de forma inconsciente – pelo usuário.

Em uma pesquisa no buscador do Instagram pela palavra “minimalismo”, todos os resulta-
dos presentes na primeira tela não se voltam a estilo de vida, mas a marcas que vendem designs 
minimalistas ligados à moda, design de interiores, fotografia e outras áreas, mas nenhum sobre o 
movimento ou estilo de vida.

Dessa forma, esta pesquisa pretende investigar como a tecnologia, representada principal-
mente pelo algoritmo da mídia digital Instagram, atua no sentindo de influenciar o consumo a partir 
do discurso minimalista, um movimento anticonsumo esvaziado de seus fundamentos através de 
uma estética minimalista.

Com este propósito, serão considerados análise na rede social Instagram, além de pesquisa 
bibliográfica a partir, sobretudo, de Rios (2017), Mokarzel e Rojas (2015) e SHIRKY (2011).

.
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AS EXPRESSÕES DO FEMINISMO E O NET-
ATIVISMO EM INICIATIVAS DE MULHERES 
GAMERS NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS
Karin Cristina da SILVA, (PPGCOM/UFPR)1

Este artigo trata das iniciativas de mulheres gamers, nas redes sociais digitais, para fomen-
tar mais espaço e melhores condições de atuação feminina na indústria de games (jogos digitais 
ou eletrônicos). Neste espaço de produção cultural e de sociabilidades, histórica e majoritariamen-
te ocupado por homens, com frequência a participação feminina é inibida, questionada e até segre-
gada (seja na produção ou no consumo deste produto midiático e cultural). Desta forma, a partir 
da análise de uma organização autônoma formada por mulheres gamers, a Sakuras Esports, o 
artigo tem o objetivo de demonstrar como o net-ativismo pode viabilizar a inclusão feminina ou, no 
mínimo, a discussão feminista no cenário. Para alcançar tal objetivo, primeiro será realizado um 
levantamento sobre a indústria e o estudo de games no Brasil, entre os anos de 2015 e 2019, a fim 
de compreender o atual contexto, bem como a sua lógica de produção e consumo. Em um segundo 
momento, a organização escolhida será analisada por meio do mapeamento de suas estratégias 
comunicacionais na rede social digital Instagram, na qual foram identificadas expressões da arti-
culação feminista e do net-ativismo. O período de observação compreende os meses de janeiro a 
junho de 2020, a fim de analisar estas estratégias antes e durante a pandemia do novo coronavírus 
– um marco histórico que modificou profundamente a forma como interagimos nas redes sociais 
digitais. Para embasar teoricamente a análise, considerou-se estudos de Cibercultura (Pierre Lévy); 
Sociedade em rede (Manuel Castells); Net-ativismo (Massimo di Felice); Feminismo e papéis de 
gênero (Judith Butler); Feminismo no Brasil e Feminismo em rede (Heloísa Buarque de Hollanda); 
e estudos sobre Mulheres, representações femininas e videogames (Ivelise Fortim). Espera-se de-
monstrar que as iniciativas para a promoção da igualdade entre homens e mulheres gamers, ainda 
que a partir de movimentos e organizações autônomas, extrapolam os limites deste nicho e, de 
fato, inspiram o debate sobre a representatividade das mulheres em locais culturalmente atribuídos 
aos homens.
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O AGIR EM REDE CONTRA AS FAKE NEWS: O NET-
ATIVISMO DO MOVIMENTO SLEEPING GIANTS 
BRASIL
Marina MAGALHÃES (UFCG)1 Matheus S. M. CRUZ (USP)2

Após as eleições norte-americanas de 2016, as fake news ganharam espaço nas discussões 
políticas, bem como nos estudos da Comunicação internacionais e nacionais. Compreendidas, 
frequentemente, como um tipo de “informação” caracterizada pela falta de autenticidade e pelo 
objetivo de enganar, as “notícias falsas” se utilizam da linguagem e dos signos jornalísticos para 
conseguir credibilidade no debate digital atual (SHU et. al., 2017; TANDOC JR et al., 2018; RECUERO 
& GRUZD, 2019). Considerando os efeitos desse fenômeno, surge em 2018, nos Estados Unidos, a 
iniciativa intitulada “Sleeping Giants” com o objetivo de desmantelar esquemas financeiros de sites 
de notícias falsas por meio da denúncia pública de empresas anunciantes. Desde maio de 2020, a 
versão brasileira atua de forma semelhante à versão estadunidense, utilizando perfis no Twitter e 
no Facebook para divulgar publicamente listas de empresas que têm produtos ou serviços anun-
ciados em portais divulgadores de fake news e discursos de ódio. Dessa forma, este trabalho visa 
realizar um estudo de caso do movimento Sleeping Giants Brasil a partir da análise das postagens 
do perfil oficial no Twitter (@slpng_giants_pt) e de dados secundários sobre a experiência, como 
notícias e artigos de opinião. Partindo da revisão bibliográfica da teoria do “net-ativismo” (DI FELI-
CE, 2017; ROZA, 2012, 2018; MAGALHÃES, 2018), busca-se,

portanto, compreender as dinâmicas reticulares e as características que formam essa expe-
riência ativista que surge na rede, a partir de um estímulo da própria rede com a finalidade de im-
pactar o ecossistema digital. Pretende-se também dar continuidade aos estudos do agir em rede, 
compreendendo-o como uma ação colaborativa não mais antropocêntrica, resultado da interação 
e da interdependência de entidades humanas e não-humanas, geradora de uma nova morfologia do 
social, mais plural e inclusiva, chamada de cidadania digital (DI FELICE, 2020). Assim, entendemos 
que as experiências net-ativistas do Sleeping Giants Brasil nos sugerem novas formas de participa-
ção que fogem da descrição realizadas pelas tradicionais teorias das Ciências Sociais, Políticas e 
da Comunicação, abrindo possibilidades de pensar o coletivo, a política e o ativismo.
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NÃO É NOVA E NEM NORMAL: A REDAÇÃO 
VIRTUAL DE ARRANJOS ECONÔMICOS 
ALTERNATIVOS DE MÍDIA
Ana Flávia Marques da Silva, ECA-USP1

A virtualização do trabalho do jornalista não é resultado do isolamento, medida necessária 
para enfrentamento da pandemia da Sars-Cov-2, como apontado por Tom Trewinnard (2020). Antes 
do fatídico momento de crise sanitária, jornalistas e ativistas de arranjos econômicos alternativos 
já utilizavam a redação no ambiente virtual para organizar a rotina de trabalho. É o caso do Jornalis-
tas Livres, Mídia Ninja e Agência Pressenza que serão descritos neste trabalho. O desenvolvimento 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) também resulta no barateamento e amplia-
ção do acesso a softwares e aparelhos por profissionais que reconfiguram o ambiente e as rotinas 
produtivas. Ao empregar o binômio comunicação e trabalho junto com o ponto de vista do trabalho 
da Ergologia identificamos novas formas de organização que acontecem em um espaço próprio 
que denominamos como ‘redação virtual’. É neste local, mediado pelas tecnologias de informação 
e comunicação, que as relações de trabalho dos jornalistas são moduladas e padronizadas, sendo 
também possível a observação das tensões advindas da precarização estrutural do trabalho e as 
soluções criativas empenhadas à luz de objetivos diferentes daqueles aplicados pelas corporações 
monopolizadas de mídia. É a redação virtual o local possível para se observar também como os jor-
nalistas constroem valor de uso e de troca; e como se dão as novas formas culturais das relações 
de produção, bem como os valores mobilizados para o trabalho e o que levam do trabalho para a 
sociedade. Assim como aconteceu em outros momentos históricos cujas inovações feitas pela 
chamada mídia alternativa foram capturadas pela imprensa corporativa, essa nova reconfiguração 
produtiva pode servir como protótipo para absorver mais engajamento, polivalência e alargar a jor-
nada de trabalho com objetivo de gerar mais valor.
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PILETAS - INTERVENÇÕES SONORAS EM PISCINAS 
ABANDONDADAS DE EPECUÉN
Lucas ROSSI GERVILLA (IA-UNESP)1

O presente artigo traz uma breve retrospectiva e análise da relação entre ruínas, lugares 
abandonados e memória, tendo a arte como mediadora. Também é discutido alguns possíveis 
motivos que fazem essa relação atrair tantos artistas, desde o século XVII até o dias de hoje. Para 
essa investigação, o artigo recorre ao conceito de “beleza convulsiva”, criado pelo poeta surrealista 
André Breton na década de 1920. São utilizadas diferentes interpretações para investigar alguns 
pontos de vista nessa aproximação entre arte e ruínas. Por exemplo, para o dramaturgo irlandês 
Samuel Beckett (1972), as ruínas podem ser um “refúgido verdadeiro”, enquanto para o pesquisa-
dor alemão Andreas Huyssen (2014), essas estruturas podem ser um lugar de “conforto”. Através 
de uma combinação de conceitos, o texto procura definir o que é um lugar abandona e uma ruína, 
dentro do recorte da pesquisa do autor. O pensamento da pesquisadora brasileira Maria José de 
Azevendo Marcondes auxilia a compreensão das mudanças ocorridas na arte ruinosa ao longo dos 
séculos. Em um segundo momento, o artigo aborda a intervenção sonora intitulada Piletas (pisci-
nas, em espanhol), realizada pelo próprio autor na cidade abandonada de Epecuén, na Argentina. 
Epecuén era uma cidade balneária às margens de um lago homônimo. Em 1985, a barragem do 
lago se rompeu, tornando a cidade submersa. Apenas em 2009 as águas começaram a baixar, re-
velendo as estruturas do antigo lugar. À primeira vista, Epecuén pode parecer uma enorme pilha de 
escombros porém, um olhar mais atento, pode apreciar a beleza de suas ruínas. A intervenção foi 
realizada em 2019, durante uma residência artística do autor em Epecuén. A obra é constituída atra-
vés da reprodução de sons em piscinas abandonadas da cidade. A partir de Piletas, são apontadas 
algumas aproximações entre a arte sonora e o universo ruinoso, tendo o som como protagonista 
para o acionamento de memórias passadas.
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POR ENTRELINHAS: HETEROTOPIAS EM ZONAS 
DE OPACIDADE
Lindomberto Ferreira Alves, UFES1

Trata-se, aqui, da partilha de alguns enlances teórico-metodológicos oriundos da série expe-
rimental de livros de artista homônima, produzidos por nós a partir de táticas e procedimentos edi-
toriais que operam diretamente em exemplares de catálogos de exposições realizadas por artistas 
emergentes LGBTQIA+ no circuito nacional de artes visuais, nas últimas duas décadas. Nesta série, 
de finitude indeterminada, propõe-se o manejo do catálogo como ferramenta para a montagem (DI-
DI-HUBERMAN, 2007) de narrativas discursivas e visuais a respeito da história recente da arte no 
Brasil, com o fito de apresentá-los como dispositivos (AGAMBEN, 2009) para a discussão e a cons-
trução de um conhecimento (dentre tantos possíveis) em torno da produção artística nacional em 
consonância com essa particular produção jovem contemporânea no Brasil. Ao acionar o exercício 
editorial como prática estética, e o catálogo como meio de manifestação e/ou de circulação artís-
tica (MELIM, 2007), a série perscruta nos catálogos as dimensões discursivas de artistas que este-
jam operando o seu léxico poético em domínios alheios aos discursos de normalidade, sexualidade 
e identidade de gênero de sempre e que, com suas múltiplas desobediências e buscas por novas 
e potentes iconografias, provocam os cânones que regem o imaginário do poder hegemônico do 
sistema das artes. Artistas que assumem o risco estético não somente como uma contraparte do 
próprio risco (físico, político, social, identitário, afetivo) de se estar no mundo, mas também como 
um modo de resistência e existência que se faz, refaz e perfaz a partir da potência do desvio. So-
bretudo porque parece ser que, a partir dessas zonas opacas (SANTOS, 1996), seria possível não 
só compreender que a história contemporânea da arte é lugar de fala (SIMÕES, 2019), como, tam-
bém, acessar as rizomáticas conexões entre o multifacetado repertório de conhecimento produzi-
do por jovens artistas de diversas partes do Brasil, cujas inflexões e singularidades (re)afirmam a 
alteridade nos campos da História e da chamada Língua Internacional da Arte (ANJOS, 2017). Esta 
ação conduziu ao complexo processo de montagem-desmontagem- remontagem dos conteúdos 
imagéticos e textuais desses catálogos entre si, possibilitando o desenvolvimento de escavações 
que estão para além do terreno de superfície. Fez coincidir leitura crítica e re-escrita interpretativa 
do que poderia ser considerado como campo expandido das práticas e dos registros enunciativos 
de práticas menores (DELEUZE & GUATTARI, 2014) que exortam para si um lugar de existência 
ante a Historicidade da Arte e do Mundo. Ao final desses procedimentos os materiais produzidos 
foram reencadernados, originando livros que não cabem exatidões ou plenas certezas, apenas he-
terotopias (FOUCAULT, 2013). Laboratório ético, estético e político onde os enunciados poéticos, 
curatoriais e críticos se movem num regime de fluxo que pressupõe aproximações, afastamentos, 
tangências, atritos e contaminações, a fim de problematizar o campo da História da Arte, como, 
também, de propor outras formas de narração e exibição da diversidade das existências artísticas 
no contemporâneo. Instância viva de irradiação poética e crítica, capaz de tensionar alteridades 
possíveis no sensível (RANCIÈRE, 2005), pequenas mutações epistemológicas no circuito da arte 
e da educação, que ensejem narrativas futuras para outras presenças LGBTQIA+ na Arte Brasileira.

Palavras-chave: arte contemporânea Brasileira; LGBTQIA+; catálogo de 
exposição; crítica de arte; curadoria.
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ESTADOS ALTERADOS: UMA CURADORIA PELAS 
EXTREMIDADES
PAULA SQUAIELLA, PUC-SP1

Este texto visa discutir o processo curatorial e expografico de uma exposição videográfica 
brasileira através da abordagem pelas extremidades desenvolvida por Christine Mello, apresentan-
do o espaço limítrofe em que o curador em seus processos de criação e os visitantes no espaço 
expositivo foram colocados a partir dos procedimentos de leitura: contaminação, desconstrução e 
compartilhamento. Para tanto terá como objeto de análise a exposição “Estados Alterados” realiza-
da em 2019 na PUC-SP.

Composta por 9 vídeos pertencentes ao Acervo Videobrasil, a curadoria realizada teve como 
intenção explorar as inumeráveis associações possíveis presentes no acervo, visando não somen-
te sua vivacidade, mas também a visibilidade de artistas e obras. Relacionando a disposição dos 
trabalhos com o desenvolvimento de um significado crítico a partir da discussão entre obras, artis-
tas e o público; o processo expografico se apresentou como não sendo uma simples questão de 
disposição, mas sim um estudo de como as obras exibidas concomitantemente seriam percurso-
ras de reflexões, narrativas e diálogos.

Neste sentido a abordagem das extremidades se apresentou como parte fundamental ao 
ter em seus procedimentos de leitura a base para que tais desejos fossem melhores entendidos 
e realizados. Sendo assim falar-se-á individualmente sobre cada um dos procedimentos de leitura 
em seus respectivos campos de ação.

A se tratar do conceito de desconstrução, este se apresentou como procedimento de leitura 
quanto ao papel do curador, que desconstruiu e reconstruiu narrativas, sentidos e significados, ao 
explorar em seus processos as inúmeras associações possíveis no acervo. Este também se apre-
senta quanto aos percursos realizados pelos visitantes que, em um ambiente dotado de possiblida-
des e de dimensões duráveis como o de uma exposição videográfica, descontroem e reconstroem 
narrativas e reflexões.

Em se tratando do conceito de compartilhamento este fez base ao processo curatorial, no 
que tange o compartilhamento de artistas e vídeos presentes no acervo, sendo também um proce-
dimento de leitura quanto as qualidades e sensações que as obras ao serem exibidas concomitan-
temente compartilharam entre si. Este também fez jus a experiência dos visitantes no espaço ex-
positivo, que devido a convivência, foi passível de discussões e comentários compartilhando suas 
vivencias e sensações através de expressão corporal, diálogos e feedbacks. Por fim, vale ressaltar 
o conceito de contaminação que se apresentou através da forma como as obras se contaminaram 
a partir de suas disposições no espaço expositivo, e também na forma como o próprio processo 
curatorial foi influenciado pelas obras, teorias e reflexões, sendo importante ressaltar que a própria 
exposição foi contaminada por aqueles que a vivenciaram, transformando o espaço e criando nar-
rativas através dos percursos realizados.

Integraram o corpo da exposição os vídeos: A revolução não será televisionada – Episódio 
1 (2002) de André Montenegro, Daniel Lima, Daniela Lambra e Fernando Coster; A Travessia (2001) 
de João Quintino; Chão Comum (2012) de Tiago Romagnani Silveira; ... Feito Poeira ao vento... 
(2006) de Dirceu Maués; Samba #2 (2014) de Chameckilerner; Aqui de novo (2003) de Lucas Bam-
bozzi; As aventuras de Paulo Bruscky (2010) de Gabriel Mascaro; Radicais Livres/os (2007) de 
Marcus Bastos.
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ARTE TRANSMÍDIA DE INSTAURAÇÃO NO 
BRASIL E O DISCURSO DA ARTE: AS IMAGENS 
EM MOVIMENTO E AS NOVAS TECNOLOGIAS EM 
ESPAÇOS HETEROTÓPICOS
Natasha MARZLIAK (PUC-CAMPINAS)
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Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1, mestre em Cultura Audiovisual e Mídia (UNICAMP), bacha-
rel em Artes Visuais (UNICAMP). Professora de Artes Visuais no Centro de Linguagem e Comunica-
ção (CLC) da PUC-Campinas.

E-mail: natasha.marzliak@puc-campinas.edu.br
A partir de um crescendo que teve suas primeiras experimentações híbridas nas décadas 

de 1960 e 1970, a arte contemporânea ultrapassa fronteiras, abre passagens ao se contaminar 
por recursos de diversas mídias. No contexto do audiovisual, caracteriza-se o aprofundamento de 
trabalhos que envolvem a contaminação mútua dos campos do cinema, do vídeo, do som, da lite-
ratura, da dança, da performance e, ainda, das novas tecnologias digitais, a fim de habitar espaços 
de imersão, heterotopias que acontecem como dispositivos formados por camadas de força na in-
tegralidade “gesto do artista-trabalho de arte-recepção”. Esses dispositivos são denominados aqui 
como arte transmídia de instauração. Na transrelação das mídias, há extravasamento de novos 
sentidos e pensamentos na recepção do público, que está mergulhado em situações que convidam 
o antigo espectador da “obra-de-arte” e da sala de cinema a um jogo de imagens dentro de um es-
paço-tempo alterado, promovendo potências sensório-cognitivas que produz narrativas plurais na 
corporeidade.

No Brasil, a efetiva criação de poéticas coaduna com os aspectos estéticos e éticos da arte 
contemporânea global e, ao mesmo tempo, possui singularidades importantes a serem considera-
das uma vez que constróem um campo imagético particular no seu contexto específico. Produções 
de artistas como André Parente, Katia Maciel, Adriana Varella e Kika Nicolela, por exemplo, têm 
seus gestos motivados na hibridação midiática e tecnológica somada à uma ética que se estabele-
ce na “dimensão relacional de existência”, nos termos de Nicolas Bourriaud.

Numa dinâmica de renovação intensa de pensamentos, práticas e aparatos, um cenário ino-
vador se revela enquanto terreno fértil para investigação crítica. Faz-se necessário pensar em um 
discurso que esteja na interioridade dos pressupostos do trabalho de arte e que, junto com ele, 
como o ritornelo deleuziano, se lance para fora. Numa estética de redes, os discursos da arte, do 
cinema e da comunicação não podem mais limitar seus objetos, padronizar linguagens, já que 
versam sobre sistemas dinâmicos de relações complexas com a sociedade e com os múltiplos 
saberes e fazeres. Alinhando-se ao pensamento de Jean-François Lyotard, rompe-se, assim, com 
os discursos totalizantes. Então, longe de situar-se em “nuvens de comunidade”, a estética deve 
buscar mais dissensões a congruências: “a busca da comunidade torna-se um grande obstáculo  
à sua formação. O único consenso com alguma chance de sucesso é a aceitação da heterogenei-
dade das dissensões” (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro: Editora 
Zahar, 1999, p. 264)

Palavras-chave: Arte transmídia; Arte e tecnologia; Heterotopias; Estética
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PRESENTES NÃO TÃO ETERNOS: A 
CONTAMINAÇÃO DE LINGUAGENS EM MEIO A 
PANDEMIA
Matheus BERTOLINI, (UFJF)1, Soraya FERREIRA (UFJF)2

O contexto desse trabalho está inserido na construção das imagens a partir dos aparatos 
e redes sociais digitais. Essa produção reconfigurou a experiência do usuário e o material final 
confeccionado. Os dispositivos móveis passam a se munir de funcionalidades técnicas e espaços 
convergidos para a propagação desse conteúdo. O Instagram, a rede social digital escolhida para 
o estudo, arquiteta-se estritamente pela disseminação de imagens e o compartilhamento dessa 
linguagem por algumas funcionalidades ofertadas. Entre elas, elencamos os stories e a  live como 
maior apresso para o estudo, elas representam respectivamente, fotos e vídeos com durabilidade 
de 24 horas de exibição, e, a live por sua vez, vídeos transmitidos ao vivo para o público online em 
tempo real na rede. Nosso propósito vislumbra o que é defendido por Machado (1988) ao conceder 
formas à essa linguagem imagética culminando na possibilidade do vídeo entrar em cena consigo 
e com o público, simultaneamente, cronometrado sobre o mesmo tempo, tais quais as interações 
das performances, vídeo teatro e instalações que transportam o vídeo como o protagonista para 
o exímio daquela mensagem. Em meio à pandemia do Coronavírus, o isolamento social fez-se ne-
cessário para cessar e reduzir os níveis de contágio e disseminação do vírus. As lives no Instagram 
passaram a ter maior  notoriedade. Os criadores de conteúdo apropriaram-se dessa ferramenta 
para expor pela linguagem do diário, da entrevista, do noticiário, ou mesmo, dos próprios stories, 
algum tipo de conteúdo em formato de vídeo que permitia a interatividade dos seguidores. Iremos 
ler esse material a partir das Extremidades (MELLO, 2008), com um recorte ao valor de Contamina-
ção. Acreditamos que esse ponto limítrofe apresenta maior criticidade para a análise, uma vez que 
nosso objeto empírico será o perfil do canal GNT, acessado por @gnt no Instagram. Como alguns 
dos resultados, o valor de contaminação entre essas linguagens emergentes, construíram três so-
breposições contaminadas entre si. A primeira o “ao vivo” como maior referência da linguagem 
televisiva, referenciando o espaço e o personagem em sua temporalidade do presente. A segunda, 
já adentrando a durabilidade do conteúdo, após a execução do material, a perpetuação de até 24 
horas do vídeo, ou mais uma vez sua reconfiguração e remixagem para outra plataforma. E, por fim, 
a web sobre a própria web, a interatividade, os usuários que moldam os conteúdos, alteram o fluxo 
e podem encerrar ou dar continuidade no assunto e consumo do material. Como conclusões pre-
viamente apresentadas, acreditamos na reconfiguração dessas linguagens por meio da contamina-
ção e do cenário social que os usuários estão presentes. O conteúdo do GNT, centrado no programa 
Saia Justa, nos comprova o deslocamento da narrativa televisiva, para um conteúdo web, justamen-
te por ser o cenário ecossistêmico da comunicação que está abrigando grande parte da população 
e do entretenimento pelo hibridismo da identidade e dos fluxos. Assim, questionamo-nos o valor de 
presente e quanto o mesmo é capaz de durar, tendo em vista a migração das narrativas e a conta-
minação das linguagens entre os muitos tempos dos “ao-vivos” da TV e web.

Palavras-chave: Ao Vivo; Contaminação; Extremidades; GNT; Instagram.
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RAJADO
Alan Egedy (PUC-SP), Nicole Karniol Lambert  (PUC-SP)

Rajado é uma performance audiovisual que se propõe a interpretar o fenômeno astrofísico 
FRB ou “rajada rápida de rádio”, uma pulsão de rádio transitória de alta energia detectada pela pri-
meira vez nas redondezas do planeta Terra no ano de 2007. Sua passagem é fugaz e tem duração 
de apenas alguns milissegundos, mas emite tanta energia quanto o sol é capaz em 80 anos. A 
origem dos sinais, captados mais de 85 vezes desde a sua descoberta, ainda é incerta. A pulsão é 
efêmera, sem determinação, rumo ou destino, é matéria transitória/perdida no espaço. Está sujeita 
ao acaso das possibilidades.

A performance explora experiências de sinestesia e abstração a partir de um vocabulário 
contemporâneo, por meio de cenários abstratos construídos por cores e formas que se expandem 
e se reconfiguram, combinadas a densas massas sonoras somadas a microcomponentes sonoros 
hipnotizantes.

Rajado já foi apresentado no evento <BLIND REVIEW> na Casa da Luz, organizado pelos alu-
nos da universidade <BLIND REVIEW> e na mesa “Novas tendências audiovisuais” da semana de 
recepção do curso de <BLIND REVIEW> da universidade <BLIND REVIEW>.

Link de acesso: https://drive.google.com/file/d/1skIGgbE37ieWT9rVVTvUu2louchN1PuG/view
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PROCESSOS HÍBRIDOS E A INFLUÊNCIA 
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS 
ARTÍSTICAS
Alessandra Lucia BOCHIO (UFRGS)1, Marina Bortoluz POLIDORO (UFRGS)2

Propomos uma reflexão acerca da produção de imagens em contexto pós-digital. Percebe-
-se que questões motivadas pela introdução das tecnologias digitais na arte e demais esferas da 
vida apresentam-se em trabalhos que não as utilizam como suporte direto. O argumento desen-
volvido reconhece que esse fenômeno se deve à crescente popularização das tecnologias digitais 
em muitas áreas dos fazeres humanos, impregnando parte significativa do cotidiano. Assim, a pre-
sença das tecnologias digitais em processos híbridos de criação acontece de forma naturalizada 
em diferentes etapas, desde: (1) pesquisas de referências digitais acumuladas em “lugares” como 
Pinterest, Instagram, etc, que privilegiam uma visualidade específica; (2) ensaios de montagem/
composição e preparação de imagens para obras que serão desenvolvidas de forma manual/ana-
lógica; (3) estruturação de projetos e portfólios.

Além disso, entendemos este fenômeno como desdobramento de processo iniciado na arte 
moderna, quando artistas, no embate com o material, trocam o espaço da perspectiva pela ênfase 
no fazer do espaço operacional e sua posterior confluência com o espaço vivencial. A ampliação 
dos meios tradicionais da arte e a introdução de novos meios/meios de comunicação na arte refor-
çam a dissolução de fronteiras formais e materiais.

Nosso interesse está nas imagens instauradas com base em fontes diversificadas e resul-
tantes da sobreposição de procedimentos. Considerando que a escolha da técnica é relevante, pois 
produtora de significado, ao pensar a imagem digital, a compreendemos pelas relações que esta-
belece com outros meios, materiais e práticas artísticas. Ela perde seu caráter generalista e, nos 
interessa olhar e pensar modos de articulação desenhados pelos/as artistas.

Partiremos de abordagem crítica do termo pós-digital para discutir a produção de imagens 
na arte e os processos de hibridização. No que toca os objetivos deste trabalho, observamos o 
pós- digital atravessado por dois pontos. Primeiramente pela resistência à vigilância e ao controle, 
ao domínio das grandes corporações e da coleta e análise de big data, e caminhando em direção 
à multiplicidade da arte, permeada por questões políticas, sociais e culturais. Em segundo lugar, 
percebemos um distanciamento da “frieza” e “limpeza” do digital como forma de representação, de 
modo a escapar da representação objetiva.

Neste cenário, faz pouco sentido compreender as práticas artísticas que se dedicam às 
questões das mídias e das tecnologias isoladas da arte contemporânea. Os processos de hibridi-
zação entre tecnologias, que no período modernista romperam com os cânones da arte daquele 
momento e propuseram novas e inéditas formas de criação, estão amplamente disseminados.

Entretanto, ainda hoje, e ao longo da história da arte, é possível observar artistas que se vol-
tam à criação artística mediada por aparatos tecnológicos. Ao reconhecer isso, identificamos uma 
linha que atravessa a artemídia a partir de estratégias de ação em relação aos usos de tais apara-
tos e reposicionamos as práticas artísticas atuais a partir do termo pós-digital. As transformações 
decorrentes da naturalização das tecnologias digitais no cotidiano e o modo como nos afetam 
atualmente, conferem novo olhar às estratégias utilizadas pelos pioneiros da arte e tecnologia e 
renovam o fôlego das novas gerações; colocando ainda novos problemas à arte.
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ELZA SOARES E AS EXTREMIDADES DA MÚSICA
LÍGIA MORELI, PUC SP1

Com 34 álbuns de carreira lançados, Elza Soares já conta mais de 60 anos de carreira des-
de que foi apresentada ao grande público com a canção Se acaso você chegasse, de Lupicínio 
Rodrigues, em 1959. Mas foi com o lançamento do álbum A Mulher do Fim do Mundo (2015) que 
a artista foi alçada de cantora de sucesso e ex-mulher do famoso jogador de futebol Garrincha à 
ícone de representatividade negra e feminina, reconhecida por público e crítica. Neste e nos álbuns 
que se seguiram, Deus é Mulher (2018) e Planeta Fome (2019), Elza, que ao longo de sua trajetória 
passou por um sem número de experiências de preconceito e violência por ser mulher e negra, vem 
trilhando um caminho estético-político que abarca suas experiências pessoais e transforma sua 
música e sua performance, fazendo com que atue como agenciadora de novos discursos e com-
portamentos, dando luz a subjetividades de grupos por muito tempo considerados – e em muitos 
casos ainda o são - estrangeiros ou marginais às formas de existência chanceladas como hegemô-
nicas no mundo e, de maneira mais particular, no Brasil.

A pesquisa aqui desenvolvida em nível de mestrado toma como corpus o álbum A Mulher do 
Fim do Mundo, entendendo-o como um posicionamento estético-político de Elza Soares e buscan-
do analisar aspectos que o caracterizam como tal, olhando para a obra em relação à trajetória da 
cantora, considerando em sua performatividade o engajamento social e político, voltado especial-
mente a questões do feminismo e da negritude.

Para a realização desta análise, utilizo a abordagem das extremidades, de Christine Mello, 
que considera os vetores da desconstrução, da contaminação e do compartilhamento para obser-
vação de zonas-limite em que ocorre a interligação de diferenciados elementos, linguagens e pro-
cessos de significação. Entendendo que Elza Soares opera em uma zona fronteiriça de linguagens 
e que o álbum estudado se constitui a partir de tensões entre macro e micropolítica, inovação e 
tradição, global e periférico, e que a performatividade da cantora se dá não apenas no suporte fono-
gráfico, como também no palco e nas redes sociais, olho para a artista em sua relação com a mú-
sica, com as linguagens híbridas de que se utiliza e a partir de sua posição enquanto mulher negra, 
buscando analisar aspectos como a desconstrução do lugar da música e de sua posição enquanto 
intérprete, a contaminação presente no trabalho colaborativo que desenvolve com o grupo de mú-
sicos paulistanos que a acompanhou no projeto, bem como a construção de territórios relacionais 
com seu público e a criação de uma rede com sua plateia presencial e virtual e com outros artistas 
que igualmente buscam iluminar subjetividades antes à margem e colocá-las enquanto potência.

Palavras-chave: Elza Soares, estética-política, feminismo negro, música, 
abordagem das extremidades



173

A POTÊNCIA DA EXTREMIDADE NO SENTIDO DA 
EXPERIMENTAÇÃO POÉTICA
MARIA ANGELICA TROMBINI1 – PUC-SP

Esse trabalho indaga sobre o que vem a ser a proposta da pesquisadora Christine Mello, em 
analisar uma poética artística pelo discurso das extremidades.

Explorar a questão o que é extremidades é trabalhar com o fato de que uma poética é uma 
semiose num contínuo de interpretações, oriunda de uma tessitura de signos que contém e con-
densam uma unidade, isto é, a criação pode ser formada por elementos que se propõem a dialogar 
com outros elementos significativos e com isso inserida numa determinada especificidade que só 
a poética artística tem.

Pode-se observar que a poética já nasça dialogando quer internamente como externamente 
em sua própria estrutura, enfim ela já é um contínuo de diálogos, até quando e por que se fazem 
necessários? Então que potência é e cria ao mesmo tempo diálogos e potencializa-os em novos, 
isto se existe em todas as circunstâncias ou só em determinados meios que esta observação se 
faz presente?

São questões a serem observadas e quem sabe não serão respondidas logo de imediato, 
contudo se faz necessário propor uma discussão que contemple a experimentação artística, por-
que ela tem sentido, dentro de uma fenomenologia que se faz presente como fato artístico.

Estudar a circunstâncias desta poética inserida numa zona limítrofe é entender se ela tem 
saltos a dar fora da zona, com as semioses que cada conjunto de signo forma numa cadeia inter-
mitente que se forma para que a poética exista. Neste trabalho investigativo tomo como nomen-
clatura poética experimental como sinônimo de obra de arte, pois toda obra tem uma poética dada 
pelo seu criador.

Está cadeia sígnica se dá pela valência Pierciana, que comtempla o signo como um grau 
de combinação matemática, que seus afins se juntam para formarem cadeias de sentido. Esta 
articulação entre elementos combinatórios para formar uma poética depende de suas valências 
enquanto estruturas afins. Pierce indica que valência são agrupamentos que o signo pode se rela-
cionarem. Está análise vai ser verificada numa poética artística, que em seu corpo como signo que 
possui, faneron, - tudo que é presente ao espirito, sem cuidar se corresponde a algo real ou não-.. 
Frase elabora por Pierce no discurso da fenomenologia.

Portanto o discurso das extremidades não está sozinho em sua análise também fazendo 
parte de uma semiose de proposições semióticas

Palavra-Chaves: signo, semiose e valência.

1 Mestrando da PUC-São Paulo, no curso de semiótica e comunicação.
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O SIGNIFICANTE NU DE SIGNIFICAÇÃO
Henrique Nogueira Neme, (PUC-SP)1

A presença do corpo na mise-en-scène fílmica é um elemento importante à significação. 
Entenda- se “corpo” na conotação da matéria habitante no espaço dentro do quadro enquadrado 
pela câmera. O animal, o mineral ou outra forma de matéria – dentro de um quadro – é corpo. As 
ações e não ações, dos corpos, manifestam presenças que significam. Além de suas interações ou 
inércias entre si no ambiente que se encontram ou com o ambiente não enquadrado. Manipulan-
do, em sua articulação dos planos, o que é mostrado ou escondido; está a mise-en-scène. A partir 
da compreensão desta como o processo e produto da direção de um filme, analisa-se Nu (Naked, 
1993, Inglaterra), de Mike Leigh. O processo de construção da mise-en-scène no filme, resulta numa 
constante flutuação de todas as significações possíveis consequentes às manifestações de pre-
sença dos corpos dos personagens. Durante o filme, nenhuma determinação é estabelecida sobre 
quem são exatamente os corpos que assistimos. Mike Leigh apoia-se num movimento de descons-
trução interior à própria mise-en-scène pelo desmontar e remontar frequente de sentidos, produ-
zindo um deslocamento não finito deles. O diretor, ao lado de outros exemplos que exprimem as 
potências sensoriais e emocionais de não fixar uma significação ao significante, ilustra uma das 
tendências estéticas do cinema, nas décadas de 1980 e 1990, que permanece em movimento até 
obras contemporâneas. Tal tendência exprime-se na operação do universo imagético, articulado 
na montagem da mise-en-scène, em implodir nesta curtos-circuitos de significação ligados aos 
efeitos da presença e ausência dos corpos em quadro. Através da abordagem das extremidades 
desenvolvida por Christine Mello, analisa-se Nu para pensar a expansão da experiência cinemato-
gráfica provocada. O filme explora os extremos da construção de signos dentro de sua gramática, 
que é a relação entre um quadro e outro. Ao justamente os deixar numa suspensão não explícita, 
mas corporificada pela manifestação da presença dos personagens. A expansão decorrente a esse 
caminho estético está no corpo do filme ser semelhante ao corpo dos personagens. Isto é, ambos 
se revelam sujeitos a determinação flutuante de como se inserem e se ausentam dentro do espa-
ço: vulneráveis a todas as significações e, paradoxalmente, não se estabiliza em nenhuma delas. O 
personagem, na sua relação com o dentro e com o fora de quadro. O filme, no modo de articular a 
mise-en-scène em função da manifestação diversa de cada presença particular. As estéticas que 
expressam a não significação dizem o quê sobre a relação entre imagem, corpo performático e o 
corpo do espectador? Que relação pode-se apreender disso para com o cinema não delimitado às 
salas de exibição, no qual corpo imagético ou o corpo performático sofrem escrituras constantes 
em processo diante de nós (por exemplo, numa videoperformance de Bianca Turner). Como a pre-
sença física da imagem, nos dois cinemas, revela um diálogo entre as experiências imersivas da 
sala de exibição e as experiências emersivas além das salas de exibição?

Palavras-chave: Corpo; Presença; Mise-en-scène; Abordagem das 
extremidades; Cinema.

1Henrique Nogueira Neme é graduado em Cinema pela FAAP. Dirigiu, escreveu, editou três curtas- metragens: Entre os 
Dois (2015), Como numa Quarta-feira de Cinzas (2016) e Hermético (2017). É mestrando em Comunicação e Semiótica 
na PUC-SP e integrante do grupo de pesquisa Extremidades.
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O QUE O CASO DARKO MAVER TEM A NOS 
ENSINAR SOBRE O NET-ATIVISMO?
Camila MANCIO (UFPR)1, Sionelly LEITE (UFPR)2, Myrian DEL VECCHIO (UFPR)3

Nascido em 1962, Darko Maver foi o nome dado para a designar um artista plástico iugosla-
vo que trabalhava com uma estética crua da violência. Ao longo do final da década de 1980 e início 
dos anos 90, manequins hiperrealistas de mulheres estupradas, de fetos em formação e corpos 
decapitados foram estrategicamente inseridos em locais públicos de diversos países europeus 
para que parecessem cenas de crime. Suas intervenções causavam ainda mais impacto por conta 
do uso de carne, tinta, espuma e borracha, que eram adicionadas às obras para que parecessem 
reais. O caso Maver ganhou repercussão no cenário europeu por conta do teor agressivo das insta-
lações. Suas obras suscitaram temas tabus — assassinato, estupro, aborto, entre outros — levando 
o Governo de Kosovo a prendê-lo em 1999 acusado de praticar atos antipatriotas, propaganda 
hostil e apoio a atos violentos, sem direito a julgamento. Meses depois, foi anunciada a morte do 
artista na prisão. Sua morte foi noticiada por diversos veículos de comunicação e coletivos. Mas 
sua história não se resume a este episódio, e, é justamente diante dos os fatos que sucedem que 
pretendemos analisar o caso neste artigo. No início do milênio foi revelado que Darko Maver nunca 
existiu. Suas intervenções eram fotografias disponíveis gratuitamente na internet e acessíveis para 
qualquer pessoa. O projeto Maver foi criado pelos coletivos ativistas 0100101110101101.ORG e 
Luther Blissett com o objetivo de provocar reflexões em torno do radicalismo mórbido no cenário 
artístico e político europeu. A narrativa falsa em torno da vida do artista plástico foi reproduzida 
por anos em diversos veículos europeus, e amplamente construída na rede web. De acordo com 
Massimo Di Felice (2012), com a internet 2.0 e a criação da banda larga - que passaram a permitir a 
produção, a distribuição e a armazenagem online de vídeo, áudio, sons - assistiu-se a um incremen-
to não somente das quantidades de informações veiculados, mas ao desenvolvimento de redes 
sociais digitais temáticas que multiplicaram as relações sociais online. Isso traz reflexões em torno 
do que é real ou não. A grande quantidade de notícias falsas e a falta de averiguação no ciberes-
paço reproduzem conteúdos que podem criar uma falsa sensação do que é real nos/as usuários/
as, como foi o caso do artista plástico. A partir desta contextualização, neste trabalho analisamos 
a repercussão do caso Darko Maver à luz da teoria de net-ativismo. A metodologia deste trabalho 
tem caráter bibliográfico — suportada pela literatura de Massimo Di Felice e Erick Rosa — e docu-
mental, explorando notícias, entrevistas e documentos que nos ajudam a tecer o caso Maver. O 
objetivo aqui é compreender como discursos podem formar a identidade de espaços e pessoas e 
como estes podem influenciar a opinião pública e também a percepção dos indivíduos sobre um 
determinado tema — sendo eles verídicos ou não.

Palavras-chave: Netativismo; Ativismo digital; Darko Maver; 0100101110101101.
ORG.

1Mestranda  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Comunicação  da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
E-mail: (cmancio@alunos.utfpr.edu.br).
2Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: 
(sionelly@gmail.com).
3Professora  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Comunicação  da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
E-mail: (myriandel@gmail.com).
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ANIMAÇÃO 3D E SUAS EXTREMIDADES: 
TENSIONAMENTOS DO REALISMO1
Carlos Eduardo Nogueira - PUC/SP2

O objetivo deste trabalho é situar os filmes de animação “Please, Say Something” do artista 
irlandês David O’Reilly e “Chefs” da duplas de criadores Brian Tessler e Jon Baken como experiên-
cias localizadas nas extremidades da animação 3D, isto é, obras que se estruturam sobre proce-
dimentos disruptivos em relação ao lugar pré-estabelecido e convencionado no ambiente geral de 
produção e consumo da animação 3D. Esse lugar é dominado pela busca e aprimoramento dos 
processo de simulação 3D que produzem imagens de grande realismo, muitas vezes indistinguíveis 
do referente externo. O realismo fotográfico está inscrito no software 3D como a atualização mais 
recente dos automatizadores de imagem que datam do século XV e passam pela fotografia e pelo 
cinema. A metodologia de análise destas obras é a abordagem das extremidades, desenvolvida por 
Christine Mello e se guia por três vetores de leitura, a desconstrução, a contaminação e o compar-
tilhamento. Em comum, as produções aqui elencadas são realizadas com populares softwares de 
mercado, porém fora de grandes estruturas produtivas. De diferentes maneiras, ambas empregam 
procedimentos contra-hegemônicos, gerando soluções de linguagem específicas que tensionam 
o realismo de mercado mais comumente encontrado na vasta produção de animação 3D, abrindo 
espaço para o novo.

“Please Say Something” é um curta feito para o cinema mas que, ao contrário da lógica 
dominante do circuito, se auto impõe severas restrições de recursos técnicos, criando uma série 
de regras de produção centradas na idéia de economia. Operando com menos recursos, vai na 
contramão da lógica das grandes produções que tendem a incorporar as mais recentes capaci-
dades técnicas ou extrapolar em complexidade aquelas já existentes. O filme tensiona o realismo 
típico da síntese 3D ao desconstruir seus procedimentos ilusionistas e se afastar das soluções 
mais tipicamente cinematográficas de linguagem, contaminando-se com soluções de linguagem 
vindas das histórias em quadrinhos e do videogame. O filme “Chefs”, por outro lado, faz parte de 
um experimento maior de filmes criados para internet chamado “Cool 3d World”. O curta assume 
os automatismos maquínicos, aproximando sua imagem daquela produzida dentro dos grandes 
circuitos produtores e que mais comumente se relaciona com o imaginário da síntese 3D. Seus 
personagens, cenários e objetos geralmente são geralmente arquivos de uso aberto encontrados 
na internet em sites de modelos gratuitos ou cedidos pela comunidade, operando com isso um 
tipo de assemblage digital que reforça a percepção de trivialidade desses modelos. As noções de 
economia de produção aqui são de outra ordem, pois suas soluções de linguagem são fortemente 
reguladas pela premência do seu meio de disseminação, a internet. Essa regulação da premência 
resulta numa falta de polimento da animação (marca da dupla de criadores), trazendo o indesejável 
Uncanny Valley como procedimento desconstrutivo central em seus filmes. Com suas histórias 
curtíssimas e quase inexistentes, reforça menos intenções narrativas e mais o engajamento do 
corpo na experiência, operando por regime de projeção. O jogo poético nessas produções parte do 
tensionamento do realismo, entendido aqui como o pilar de sustentação do pensamento maquí-
nico dos sistemas de síntese 3D. A luta contra os automatismos maquínicos, para Flusser, é uma 
necessidade. No caso da síntese 3D essa luta passa pelo tensionamento do realismo e é capaz de 
posicionar a animação 3D no status de Arte Contemporânea.
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Palavras-chave: animação 3d, realismo, extremidade, cinema, internet, arte

1 Resumo submetido GT 7 – Extremidades: experimentos críticos, curatoriais e artísticos, encontro Redes Digitais e 
Culturas Ativistas 2020
2 Professor dos cursos de Design e de Cinema da Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo. Bacharel e 
Mestre em Artes Plásticas pela ECA/USP, Doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC SP, membro do Grupo de 
Estudos Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance, arte contemporânea, Realizador de diversos curtas 
de animação 3D.



178

@AMULTIDAO1: EXTREMIDADES EM REDE EM 
TEMPOS PANDÊMICOS
Larissa Macêdo, (PUC-SP e Centro Universitário Belas Artes)2 

Este texto busca analisar as poéticas presentes no ensaio artístico coletivo @amultidao, que 
aconteceu na rede social Instagram, entre os dias 11 e 12 de abril de 2020. Trata-se de uma ação 
audiovisual coletiva realizada nesta plataforma social, no contexto de crise e contágios experencia-
dos globalmente com a pandemia de coronavírus. Sendo o foco a manifestação dessas poéticas 
no feed e nos stories do perfil @amultidao. Ativações artísticas aqui compreendidas como um fe-
nômeno de extremidade, potencializado pela ação de um vírus que nos conecta, afeta e contamina 
em intensidades e formas diversas.

A intervenção artística coletiva @amultidao foi concebida sob coordenação dos integrantes 
do Grupo de Pesquisa Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance e arte contempo-
rânea Andy Marques, Christine Mello, Fernanda Oliveira, Larissa Macêdo, Paula Squaiella, e dos 
pesquisadores parceiros Demétrio Portugal, Denise Agassi e Luana Fortes. A intenção deste grupo 
curatorial foi propor um agenciamento coletivo das redes sociais através de proposições artísticas 
compartilhadas no Instagram por qualquer pessoa, e por meio dessas conectibilidades.

Mais de quatrocentos posts integraram este ensaio coletivo em rede. A proposição ganhava 
um corpo coletivo na rede e exercia uma perfomatividade on-line através da marcação do perfil 
@amultidao e das hasthags #amultidao, #acrowd, #ficaemcasa e #stayhome em cada post, que 
poderia ser recompartilhado pelo perfil @amultidao, e com isso, intensificava ainda mais a per-
formatividade da rede. É interessante pontuar que mesmo após o encerramento da intervenção, 
ainda havia pessoas que continuavam a compartilhar posts com as marcações da @amultidao no 
Instagram por alguns dias. Essa proposição coletiva teve início às 11h de 11/04 e fim às 12h de 
12/04/2020.

Na descrição do perfil da ação, a convocação era Performance audiovisual em rede convida 
TODES!─De 11/4, às 11h, até 12/4, às 12 COMPARTILHE AFETOS”. Em tempos de #fiqueemcasa, 
pandemia e contágios virais de toda ordem, as redes sociais se tornaram um lugar de encontro com 
ainda mais potência, já que há uma suspensão dos encontros presenciais.

Com isso, considerando o contexto da cultura do compartilhamento relacionada às platafor-
mas digitais, apps como o Instagram, possibilitam novas formas de diálogo para a arte, os artistas, 
os museus e as instituições artísticas.

Mais do que nunca, as redes sociais são usadas como uma tentativa de compensar carên-
cias, lacunas e angústias relacionadas ao isolamento social presencial. A questão é: isso é possí-
vel? Ou estamos vendo um despertar dos artistas – e, por que não, das instituições de arte também 
– em relação às linguagens que essas redes colocam? Quais as possibilidades que esses recursos 
impulsionam para a criação de experiências e intervenções artísticas nessas comunidades online?

É nesse contexto de #coronavida3, como bem define Giselle Beiguelman ao descrever as 
mudanças sociais que a mediação por telas nos coloca, que o ensaio artístico coletivo @amul-
tidao, durante 24 horas, convoca todes a compartilhar micronarrativas nos stories ou no feed do 
Instagram, relacionados aos afetos e ao cotidiano, reunindo, desta forma, poéticas da quarentena. 
Poéticas que formam um retrato desse período que estamos vivendo, onde o coronavírus nos faz 
questionar as formas de ser e de estar no mundo. Um momento em que a vida e a arte, estão sendo 
ressignificados pela ação de um vírus, que contamina a todos com as mudanças que promove nas 
nossas macro e micropolíticas diárias.

Observar pela abordagem das extremidades, essa rede de relações nas proposições artís-
ticas presentes em @amultidao, em que o compartilhamento constrói e atua como procedimento 
poético nesta intervenção coletiva, é estabelecer um outro tipo de jogo de leitura para fenômenos 
de caráter emergencial e contemporâneo, como este. Nos instiga a considerar as dimensões sobre 
limites, fronteiras, crises e atravessamentos inerentes ao trabalho artístico e a forma de atuação 
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das instituições de arte, como um modo de questionar os padrões hegemônicos, presentes hoje. 
Um momento que traz a incerteza como padrão e vetor de desconstrução. Permite, portanto, que 
seja possível observar os atravessamentos que esses compartilhamentos produzem tanto nas re-
des de compartilhamento audiovisual quanto nas redes entre linguagens.

Palavras-chave: Arte contemporânea; Redes sociais; Instagram; Abordagem 
das Extremidades; @amultidao.

1 É possível acessar o perfil @amultidao no Instagram por meio deste QR Code, que está direcionado para o link 
< https://www.instagram.com/amultidao/>.
2 Crítica, curadora, pesquisadora, professora dos cursos de Comunicação Social do Centro Universitário Belas 
Artes (SP), mestre (bolsista CAPES) e doutoranda (bolsista CNPq) em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Onde de-
senvolve uma pesquisa de doutorado relacionada às práticas artísticas de mulheres negras nas redes sociais, e onde 
desenvolveu a pesquisa de mestrado “Poéticas do efêmero: novas temporalidades em rede a partir do Instagram Sto-
ries”. É integrante do Grupo de Pesquisas Extremidades da PUC-SP (www.extremidades.art). E-mail: larissacsmacedo@
gmail.com.
3 Série de ensaios relacionados à pandemia, desenvolvida por Giselle Beiguelman para a revista seLecT. Dispo-
nível em: <https://www.select.art.br/coronavida/>. Acesso em: 16/03/2020.
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[IN]PERMANÊNCIA
Charlene BICALHO (PUC-SP)

[IN]permanência emerge a partir de uma série de reflexões sobre minhas permanências e 
impermanência ao longo da vida. Quanto tempo, nesse caso cronológico, corpos femininos negros 
permanecem diante do que venho chamando de dreno da força vital1, ou como diria Denise Ferrei-
ra da silva, saque da força vital o que a colega Musa Michelle Mattiuzzi chama de política extrati-
vista2. Como as experiências desses corpos detentores de um discurso sobre si, conscientes de 
suas liberdades, permanecem em espaços institucionalizados? Se faz possível aproximações de 
sujeitos localizados em extremos, fora das lógicas de poder de epistemologias hegemônicas? Será 
possível desafiar e convidar aliados não negros e os amigos a ousar olhar pra nós de jeitos diferen-
tes, e ousar quebrar sua perspectiva colonizadora? A última pergunta, pego emprestada da escrita 
por bell hooks3 e faço a mim mesma hoje.

[IN]permanência está diretamente relacionada aos rastros de três gerações de duas famí-
lias que encharcadas de saberes contra hegemônicos me prepararam para que tivesse condições 
de chegar ao Doutorado em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Guiada por tais rastros divido a 
feitura de [IN]permanência em duas etapas, a primeira consiste em curar e articular uma rede de 
pessoas convidadas para participar da pesquisa-ação. Sendo aceito o convite, o encontro é pro-
posto em lócus digital, onde se faz possível outras texturas temporais, mesmo local onde lanço 
propostas de ações a serem co-criada com as pessoas convidadas. A segunda etapa consiste na 
organização dos rastros das ações, e criações de textos e paisagens sonoras sobre o processo de 
criação. A proposta justifica-se por gerar fricções e reflexões críticas a partir da abordagem das 
Extremidades por meio dos procedimentos da desconstrução, contaminação e compartilhamento. 
Para a exposição do Redes Digitais e Culturas Ativistas 2020 proponho o compartilhamento de ras-
tros do processos de criação na Plataforma Extremidades (https://www.extremidades.art) e outras 
redes sociais4 por meio de hiperlinks.

1 Para a autora desgaste da força vital está relacionada a capacidade do indivíduo em transformar matéria prima e 
outros meios de produção em mercadoria destinada a acumulação de capital.
2 Para a autora a política extrativista se apresenta como um mecanismo de controle onde pessoas brancas, cisgêneras, 
hegemônicas e supremacistas, roubam e se apropriam das reivindicações e narrativas de grupos subalternizados, na 
sequência geram demanda de representatividade em troca de uma boa imagem institucional.
3 Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks, escrito em minúsculas mesmo. Adota a grafia de 
seu nome em letra minúscula, com o objetivo de desafiar convenções linguísticas e académicas, com a intenção de dar 
enfoque ao conteúdo da sua escrita e não à sua pessoa. O seu objetivo, porém, não é ficar presa a uma identidade fixa, 
mas estar em permanente movimento.
4 Redes sociais da artista
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REDES DIGITAIS E RACISMO ALGORÍTMICO: UMA 
ANÁLISE DE 280 CHIBATADAS DE ANGÉLICA 
DASS
Felipe Merker Castellani (UFPel)1, Andy Marques Real (UFPel)2 Giulia Rizzato 
(UFPel)3

Seria possível a subversão e a apropriação dos ambientes das redes sociais e das tecnolo-
gias desenvolvidas no contexto do capitalismo de vigilância de forma a promover relações de em-
poderamento de grupos sociais minorizados? Seria possível a utilização destas para a denúncia do 
racismo estrutural e de outras formas de opressão vigentes na sociedade brasileira? Apontaremos 
neste trabalho como são apresentadas possibilidades de lidar com tal campo problemático, a partir 
da análise da instalação artística: 280 Chibatadas4 (2018) de Angélica Dass.

Para construir tal obra, Dass parte de fotos antigas que retratam situações cotidianas fa-
miliares de sua infância: casamentos, festas, passeios de carro e no campo, retratos pessoais da 
artista criança e de seus familiares; tais situações são compostas em sua maior parte por pessoas 
negras. A artista coloca as fotografias ao lado de ofensas racistas proferidas na plataforma Twitter. 
E afirma que “bastam 280 caracteres” para revelar toda a falácia da chamada democracia racial até 
hoje cultuada no Brasil.

Nossa análise tem como ponto central identificar os mecanismos de silenciamentos e in-
visibilidades presentes nas redes digitais, os quais geram uma espécie de “opressão algorítmica” 
(NOBLE, 2018), reforçando relacionamentos sociais opressivos e criando formas de discriminação. 
Partiremos da taxonomia desenvolvida por Tarcízio Silva (2019), a partir do conceito de microagres-
sões (LAU, WILLIAMS, 2010), para a análise de casos de racismo algoritmo e suas diferentes nu-
ances. Vejamos alguns exemplos: mecanismos de busca do google images que apresentam resul-
tados que reforçam a hiper-sexualização em buscas por “mulheres negras” (microinsulto baseado 
em exotização e negação de cidadania); ou que, invisibilizam pessoas e famílias negras, em buscas 
por “famílias” (microinsulto baseado em negação de realidade racial); e o aplicativo FaceApp que 
realiza transformações em selfies de seus usuários, equiparando padrões de beleza a tonalidades 
de pele mais clara (microinsulto baseado em exotização, exclusão e isolamento).

Como afirma Menotti (2019), é importante compreender que práticas como racismo algo-
rítmico surgem em grande parte devido a falta de diversidade, marcada pela predominância mas-
culina e de pessoas brancas nos ambientes de desenvolvimento tecnológico, como apresentado 
em relatórios como o “Discriminating systems” (WEST et al., 2019). Neste sentido, também apre-
sentaremos uma análise de duas iniciativas que visam contribuir com a problematização racial na 
produção tecnológica e de artemídia: o projeto PretaLab5 e a ação Tecnologias e artes em rede: 
Tecnologias Negras6.

1 Artista sonoro e multimídia, pesquisador e professor. É doutor em música na área de Processos Criativos junto 
ao Instituto de Artes da Unicamp (2016). Atualmente é professor adjunto do Centro de Artes da UFPel.
2 Artista multimídia e pesquisadora. Bacharela em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas (2020)
3 Artista multimídia e pesquisadora. Bacharela em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas (2020)
4 Uma versão desenvolvida para a internet de 280 chibatadas de Angélica Dass pode ser visualizada no seguinte 
endereço da web: https://www.africamericanos.net/280-chibatadas/
5 O projeto PretaLab é desenvolvido pela organização social Olabi, com apoio da Ford Foundation. Mais informa-
ções em: https://www.pretalab.com/
6 A ação Tecnologias e artes em rede: Tecnologias Negras foi desenvolvido pelo Sesc São Paulo em outubro 
 de 2019, mais informações em: https://www.sescsp.org.br/programacao/202918_TECNOLO-
GIAS+E+ARTES+EM+REDE+TECNOLO GIAS+NEGRAS#/content=Saiba%20mais
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PABLLO VITTAR NO INSTAGRAM: COMUNIDADE 
LGBTQI+ E PERFOMATIVIDADE DRAG QUEEN NAS 
REDES SOCIAIS.
Vitor Souza CRUZ  (PUC-SP)

Este estudo pretende compreender de que modo os circuitos midiáticos gerados por meio 
do Instagram de Pabllo Vittar entram em contato com as expressões de coletividade da comunida-
de LGBTQI+ e com a arte drag queen da artista. O corpus de análise do estudo contempla a seleção 
de imagens e vídeos divulgados no Instagram de Pabllo Vittar, entre fevereiro de 2018 e maio de 
2020, com especial atenção para o videoclipe “Não vou deitar”, produzido em 2019, cujo foco é en-
tender o papel da artista como agenciador coletivo social nesse processo. Pretende-se responder 
às seguintes questões: de que forma a drag queen surge como uma expressão de resistência e 
coletividade LGBTQI+ no Instagram? Como, por meio do Instagram, ocorre o agenciamento coletivo 
performático da artista? E de que modo coloca em debate e em evidência a questão de gênero, 
papéis de gênero, sexualidade e consumo? Enquanto estrutura teórica, a pesquisa fundamenta-se 
em autores como: Zygmunt Bauman, para compreender as relações de consumo no contexto atual; 
Suely Rolnik, notadamente nos conceitos de cafetinagem e micropolítica; Tarciso Torres, objetivan-
do compreender as formas de engajamento e mobilização em rede para tratar questões do consu-
mo, de rede de micropolíticas e de agenciamento coletivo digital. Sustenta-se em outros autores 
como: Judith Butller, para dar suporte às questões de gênero e performatividade; Giorgio Agamben, 
para discutir os conceitos de dispositivo e captura; Achille Mbembe, com a discussão sobre necro-
política, em especial, para tratar da violência dos corpos. Para estabelecer um panorama histórico 
do movimento drag queen, da cena LGBT de New York, do Harlem, da Ball Culture, utiliza-se o docu-
mentário de Jennie Livingston denominado Paris is Burning (1990). Como caminho para a leitura, o 
estudo tem por base a abordagem das extremidades, da autora Christine Mello (2016), como forma 
de articular leituras em torno da desconstrução, contaminação e compartilhamento presentes dos 
diferentes dispositivos utilizados pela artista e, sobretudo, pela comunidade LGBTQI+ nas suas 
formas de expressão e no modo como sofrem atravessamentos e tensionamentos do público em 
geral. Cantor, gay, maranhense e drag queen, Pabllo Vittar se tornou referência nacional e interna-
cional, artista de grande potência midiática e política, desafiando às normas de gênero binárias e 
ressaltando debates na sociedade brasileira referentes à comunidade LGBTQI+ em suas demandas 
políticas, imbricadas pelas capturas do consumo em massa proporcionado pela viralidade e perfor-
matividade dos diversos circuitos midiáticos utilizados com maestria

Palavras-chave: Pabllo Vittar;  Instagram; Performatividade.
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AS EXTREMIDADES DA PERFORMANCE “ELA”
Fernanda OLIVEIRA1 (UNICAMP) e Geovana Cleni PAGEL2 (PUC-SP)

A performance live image “ELA” é construída a partir do encontro de fragmentos teatrais 
com projeções imagéticas. Utilizando-se de recortes de cena do espetáculo Oriki, da Cia do Pássa-
ro Voo e Teatro, traz a personagem híbrida Ofélia/Oxum em constante conflito e transformação. A 
ação é fundamentada no conceito de collage, apresentado por Renato Cohen no livro “Performance 
como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação”, no qual o autor traz o termo 
como uma base para os processos estruturantes das performances.

Collage caracteriza a linguagem e a colagem em si é apenas uma das partes do processo 
de criação que inclui a seleção, a picagem, a montagem etc. Em segundo lugar é fácil ver que essa 
definição é apriorística porque não é preciso acontecer materialmente todos esses processos (pi-
cagem, colagem etc.) para termos uma collage. Como num quadro surrealista, as figuras da collage 
podem ser imaginadas. (COHEN, 2002, p. 60)

“ELA” nasce a partir das experiências da artista multimídia Fernanda Oliveira e da atriz e jor-
nalista Geovana Pagel - atravessadas pela potência estética e simbólica da personagem e mescla-
das às suas vivências como mulheres em um mundo no qual o corpo se faz cada vez mais político. 
A experiência dialoga com a questão da “arte da performance”, espaço na história da arte que na 
década de 1970 passou a ser ocupado também por artistas mulheres. A ação rompe com o discur-
so narrativo do teatro, por meio da collage, que cria um sample de fragmentos textuais verbalizados 
pela atriz e fragmentos imagéticos projetados pela artista, uma obra aberta e compartilhada com 
o espectador em tempo real.

A criação entre corpo e vídeo em tempo real permite que o espectador compartilhe a experi-
ência do trabalho posteriormente ao ato performático, no decorrer da mesma duração de tempo em 
que tal ato ocorreu. Há, dessa maneira, a transformação da lógica de prática artística calcada em 
ideias estruturalizantes, fechadas e formalistas, na lógica orgânica da pratica vivencial, processual, 
em que uma mesma duração, um mesmo tempo, é simbolicamente vivenciada entre quem faz e 
quem recebe a obra. (MELLO, 2008, p.145)

As projeções se constroem no ato a partir de um trabalho de Fernanda que faz um exercício 
de samplagem de um banco de dados imagético próprio, previamente inventariado e transformado 
em gifs tagueados por palavras-chave, criando uma lógica de montagem a ser construída durante a 
ação. A collage live image lida com a lógica do improviso ao manipular as imagens em tempo real, 
criando uma rede própria de afecções por meio de agenciamentos para uma possível desorganiza-
ção e provocação de uma experiência coletiva.

A performance “ELA” propõe um caminho nas extremidades da linguagem performática live 
image, levando ao limite a criação de fragmentos teatrais na interação com imagens projetadas 
também ao vivo. Seguindo o caminho de leitura da desconstrução de um significado para a obten-
ção de outro, proposto por Christine Mello (2008), a performance é ainda um exercício de descons-
trução do corpo em relação ao excesso de imagens que é um sintoma da sociedade do consumo. 
Uma forma de levar aos extremos as transformações impostas às linguagens midiáticas pela in-
fluência dos aparelhos tecnológicos no nosso cotidiano e suas impactos em nosso corpo e nos 
nossos gestos.



184

Palavras-chave: Performance. Abordagem das Extremidades. Live image. 
Collage. Sampler.

1 Artista multimídia, pesquisadora, especialista em fotografia pela FAAP e mestranda em artes visuais na UNICAMP. 
Participa do Grupo de Pesquisa Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance e arte contemporânea, coor-
denado por Christine Mello. E-mail: fefe_so@hotmail.com.
2 Jornalista, atriz, pesquisadora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Pesquisa redes feministas e parti-
cipa do Grupo de Pesquisa Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance e arte contemporânea, coordenado 
por Christine Mello. E-mail: geovanapagel@gmail.com



185

REDES FEMINISTAS NAS EXTREMIDADES
Geovana Cleni PAGEL1 , (PUC-SP)

No século XXI é necessário um olhar de fronteira para o movimento feminista. Um olhar com 
a perspectiva do agora, que atravessa também o meu corpo, as minhas pulsões e os meus desejos. 
A opção do estudo é falar de movimentos de mulheres e suas insurgências nas redes sociais, mas 
com o senso crítico de quem observa o quanto a tecnologia ainda coloca as mulheres nos seus lu-
gares esteriotipados e corporificados. Se o lado sombrio da internet deixa as pessoas cada vez mais 
depressivas e angustiadas, vamos buscar a força que atua nas brechas, nas dobras e representa 
o “combate pela vida” em sua essência germinativa (ROLNIK, 2019). Queremos entender como as 
redes feministas podem mobilizar grupos de mulheres a agir no nível micropolítico,  transitando   
entre   os   ambientes   on-line   e   off-line   (a   rede   e   a   rua).   A análise do corpus da pesquisa, 
formado por 35 postagens no Twitter que citam as hashtags #ChegadeFiuFiu e #PrimeiroAssedio, 
ambas da ONG Think Olga, e o movimento #EleNão, é feita por meia da abordagem das extremida-
des, de Christine Mello, que funciona como um jogo de leitura e busca refletir sobre quais aspectos 
a observação dos processos fronteiriços entre linguagens contribui para estudos que apontam 
para o lugar das diferenças, da multiplicidade e da singularidade. Os procedimentos de desconstru-
ção, contaminação e compartilhamento garantem o propósito de investigar os pontos de conflito e 
de tensionamento para entender o que elas descontroem, contaminam e ressignificam. A intenção 
é produzir relações e identificar os diálogos estabelecidos entre diferentes ações e campanhas, in-
vestigando também o papel crescente da tecnologia em contextos de comunicação e mobilização 
social por meio de uma perspectiva crítica. Em que medida essas campanhas e hashtags constro-
em novas experiências e narrativas a partir do feminismo? Quando e como as ações que surgem 
on-line chegam às ruas e aos espaços públicos? O que sustenta a força de propagação do conteú-
do produzido por coletivos e ONGs feministas? Para tanto, pensaremos as extremidades como nós 
tensionais do movimento feminista. Vamos observar os processos de mobilização e engajamento 
dessas campanhas para problematizar as possibilidades de ação política feminista em um contex-
to social marcado pelas novas tecnologias e pelas redes sociais. A potência está no cruzamento de 
múltiplas linguagens, em diferentes momentos da sociedade e de perfis diferentes de ativismo em 
rede. Não é apenas o sistema de comunicação internet, mas são todos os cruzamentos possíveis 
que contaminam e potencializam essas ações em rede. São as emoções e subjetividades que se 
cruzam nas redes feministas, tensionam e ressignificam o próprio movimento.

Palavras-chave: Feminismos. Abordagem das extremidades. Redes sociais. 
Hashtags. Ativismo digital.

1 Jornalista, atriz, pesquisadora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Pesquisa redes feministas e parti-
cipa do Grupo de Pesquisa Extremidades: redes audiovisuais, cinema, performance e arte contemporânea, coordenado 
por Christine Mello. E-mail: geovanapagel@gmail.com
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“DEVIR AMBIENTE EM SUAS EXTREMIDADES”
Carlos Eduardo Tsuda, Instituto de Arte UNESP 1

Nesta apresentação, ensaiarei o conceito de devir ambiente enquanto uma forma de agen-
ciamento poético e estético da vida pública e seus inúmeros desdobramentos sócio-político-am-
bientais na relação entre corpos, corpo e espaço e corpo e urbes. Procuro problematizar, a partir 
da abordagem das extremidades de Christine Melo, etapas do processo criativo das obras, e sua 
relação com a cidade e seus habitantes, no tocante às formas de interação e participação pública, 
às alterações perceptivas do espectador e à transformação de estruturas de relação estabelecidas 
no espaço.

Num sentido macro, abordarei as inúmeras modalidades do experimentalismo sócio-políti-
co- artístico e o silêncio como forma de resistência e resiliência política. Neste contexto, me inte-
ressa discutir a construção de redes de interatividade, a criação de redes temporárias de ativação, 
a elaboração e fomento de processos de negociação de curta, média e longa duração, o desenvol-
vimento de processos de subversão, hackeamento, infiltração e contaminação, a criação de sensa-
ções e distorções temporais e espaciais e as transformações afetivas das relações interpessoais 
e sociais.

Sua formulação deriva do conceito de devir em Deleuze e Guattari e dialoga com as noções 
de ambiente e interatividade em Júlio Plaza, no que diz respeito a ênfase no desaparecimento e na 
desmaterialização da obra de arte em ambientes artísticos acrescidos de participação pública.

Neste contexto, suas transversais aproximam sensações e intensidades de elementos 
constitutivos da obra, das características físicas e sensoriais e aspectos sócio-político-culturais do 
entorno, ao mesmo tempo em que se avizinham aos agenciamentos que produziram tais dester-
ritorializações, e a outros agenciamentos no espaço através de reverberações. Ao reverberar agen-
ciamentos e intensidades evocadas, fazem vizinhança também com sensações experienciadas 
pelos espectadores, os fazendo entrar em devir em relação ao seu próprio entorno.

Assim, sem buscar enquadrar processos criativos em caixas conceituais demasiadamente 
apertadas, apresentarei dois estudos de caso para melhor compreensão do conceito, as perfor-
mances ‘Incertezas’ do coletivo Telemusik (em parceria com o artista multimídia Marcus Bastos), e 
‘Físico: Silêncio o espaço tempo de resistência e resiliência’ de minha autoria.

Palavras-chave: Arte Sonora, Performance, Audiovisual expandido, Música 
experimental, abordagem das extremidades

1 - Dudu Tsuda é artista multimídia, artista sonoro, músico, compositor, performer, produtor musical, professor convi-
dado 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 cine-
ma.
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TECNOLOGIA DE CURA ENQUANTO CURADORIA 
DE LIVES: PRÁTICAS DE ETNOGRAFIA DIGITAL 
COM O PERFIL DANZAMEDICINA
Milene MIGLIANO, (ESPM-SP/UNIP/UFRB)1

A partir da compreensão das práticas em crise, apresentarei o desenvolvimento da investi-
gação sobre as práticas de sororidade em redes sociais digitais via perfil DanzaMedicina, no Ins-
tagram, projeto de pós-doutorado em desenvolvimento no PPGCOM ESPM-SP. Neste sentido, pro-
ponho abordar os modos de apreensão dos fragmentos de narrativa da atuação poética enquanto 
“tecnologia de cura” do perfil @DanzaMedicina no Instagram, enquanto práticas de etnografia di-
gital. O perfil DanzaMedicina conta com atividade transmidiática via Telegram, Youtube, Spotify, 
entre outras plataformas de comunicação digital em redes sociais, Mailing List e Site Próprio e o 
reconhecemos enquanto articulador de liminaridades enquanto potências poéticas criativas. Li-
minaridades, zonas de produção de espaços entre, potência múltipla no aqui agora pós-massivo 
que diante da pandemia se faz como lugar possível para encontrar outras formas de continuar as 
práticas culturais, artísticas e de experimentação: entre a cura presencial e a cura enquanto troca 
de conhecimentos sobre si; entre internet e corpos em presença; entre ancestralidade e dimensão 
pós-massiva do consumo possível neste momento de pandemia. Todos os retiros que o perfil pro-
moveria neste ano de 2020 foram cancelados. Mas a busca do DanzaMedicina continua pela cura 
entre o sagrado feminino, a mulher selvagem e o transfeminismo. A cura pela dança era perfor-
mance coletiva, agora é feita individualmente, ou melhor, entre corpos que se materializam como 
curtidas, visualizações e comentários, quando ativados, em lives. Na apresentação do 4o Encontro 
Redes Digitais, Culturas Ativistas,  abordarei uma situação específica, o evento “Confluência de Mu-
lheres”, que aconteceu entre 02 e 09 de agosto de 2020, como forma de superar o isolamento e o 
confinamento no tempo de realizar o evento “Plante sua lua”, que já acontecia concomitantemente 
em espaços urbanos do Brasil, e fora, há três anos. A curadoria de lives do perfil DanzaMedicina no 
Instagram contou com convidadas que são mestras, ativistas, curandeiras, cantoras e musicistas 
que de seus lugares de origem, cidades pelo Brasil, Peru e EUA, compartilharam seus conheci-
mentos com os perfis que acompanharam a programação, finalizada com uma roda de cantos no 
domingo. Dentre os procedimentos de etnografia digital elenco a produção de caderno de campo, 
de captura de tela sistemática de stories, postagens, interação com as mulheres que conheço e se-
guem o perfil, organização e leitura dos dados, entre outros. Apesar de competências para a comu-
nicação pós-massiva das plataformas, algumas práticas reafirmam a direção de comunicabilidade 
de massa. Apesar da proposta do evento ser plantar a lua, ou seja, derramar o sangue menstrual na 
terra, o acontecimento e encontros foram todos online. Apesar da pandemia, as trocas acontece-
ram, embora a fatalidade tenha atravessado o programação do encontro com a mestra tupinambá: 
o falecimento da ancestral da aldeia no dia da live, impossibilitou sua presença. A crise da possibi-
lidade de performance da autora do perfil DanzaMedicina, algo que venho trabalhando desde antes 
da pandemia, questionando, por exemplo, onde está a música dançada nas imagens que são no 
Instagram postadas, se agudizou e cá estou, investigando a experimentação das poéticas e práti-
cas de sororidade em situação de redes sociais digitais.

Palavras-chave: Liminaridades; Etnografia digital; Curadoria; Poéticas; 
Fragmentos de Narrativas.

1Doutora pelo PPGAU– UFBA; Pós-doutoranda no Juvenália: questões estéticas, geracionais, raciais e de gênero em 
Comunicação e Consumo, PPGCOM ESPM-SP; Professora e membro do Urbesom, na UNIP; Pesquisadora no Grupo de 
Estudos em Experiência Estética: Comunicação e Artes - UFRB.
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ENTRE EXTREMIDADES E EXTREMISMOS: UM 
ESTUDO DE CASO SOBRE A CRIAÇÃO DO ESPAÇO 
INDEPENDENTE GALPÃO
Ana Elisa Carramaschi / USP11 Lucas de Castro Pereira / PUC-SP2

Partindo da contraposição entre o conceito de extremismos e extremidades levantado por 
Macêdo (2019) ao analisar um conjunto poético alicerçada nos vetores das extremidades (MELLO, 
2008), essa pesquisa visa refletir sobre as demandas que as políticas neoliberais impõem às ativi-
dades exercidas pelo artista no século XXI, tendo como estudo de caso o contexto de criação do 
espaço independente •Galpão. Quando Basbaum(2013) traz a noção de artista-etc para definir a 
atuação do artista contemporâneo ele ressalta ser fundamental que o fazer artístico realize uma 
“investigação em curso em torno do lugar do artista e suas atribuições, limites e linhas de fuga” 
(2013, p.74). Se a posição do artista-etc traz deslocamentos e potências que o reposicionam nas 
linhas limítrofes, tal demanda também é expropriada pelo neoliberalismo que se alimenta da pró-
pria subjetividade do artista, esgotando sua força vital (ROLNIK, 2018) e levando essa prática ao 
extremo da exploração para geração de capital. Segundo Abbing(2002), a contemporaneidade é 
marcada por um crescente processo de pauperização do artista, que se deve em grande parte à 
recusa que as artes visuais tendem a ter quando convocadas a pensar em sua relação de inserção 
econômica. Tal postura fortalece os polos hegemônicos, os quais desde a expansão neoliberal 
da década de 1970 vêm consolidando a privatização e internacionalização de suas instituições 
culturais como forma de demarcação territorial e política (CHIN-TAO-WU, 2006). Nesse cenário 
podemos pensar os espaços independentes como uma forma de contraposição a essas políticas 
hegemônicas, uma vez que estes abrigam trabalhos e discussões que não se fazem presentes no 
circuito mainstream. Porém, na prática, percebemos uma dificuldade estrutural que cerceia o po-
tencial subversivo desses lugares. O caráter precário associado ao circuito independente traz uma 
“ausência de estrutura” (FREEMAN, 1970) que mascara o poder daqueles que se beneficiam das 
produções alavancadas nessas margens. Muitas vezes tidos como espaços de produção coletiva 
e ativados por artistas que trabalham de forma autônoma e gratuita, esses lugares se convertem 
em plataformas de divulgação da imagem de um indivíduo singular que se vale dessas produções 
para impulsionar sua carreira e se inserir no circuito hegemônico. É justamente desse movimento 
recorrente nas artes que surge o •Galpão, um novo espaço criado pelos artistas que dividiam ateliês 
com o Ateliê397(espaço independente que existe há 17 anos). Em meio a crise da COVID-19, alguns 
gestores do Ateliê397 resolveram mudar de locação, levando toda a produção artística e dinheiro 
arrecadado para manutenção do espaço físico de sua sede em São Paulo sem fornecer nenhum 
apoio aos artistas com os quais dividiam o espaço e as despesas. Assim, buscamos entender 
como as questões macropolíticas abordadas pelos autores anteriormente citados reverberam nas 
ações micropolíticas presentes nesse caso. Refletindo sobre as potencialidades de se produzir nas 
extremidades, mas também nos extremismos que este contexto de produção pode gerar para os 
artistas que contribuem com o circuito independente, os quais frequentemente servem como mão 
de obra não remunerada para a produção de capital simbólico concentrado na figura de agentes 
específicos que visam impulsionar suas carreiras.
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Palavras-chave:artes visuais; artista-etc; neoliberalismo; extremidades; 
extremismos;

1 Mestrando em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, membro do Grupo de Estudos Extremidades: redes au-
diovisuais, cinema, performance, arte contemporânea. E-mail: lucascastrop@gmail.com
2 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. E-mail: 
c.anaelisa@gmail.com
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ZONAS DE AÇÕES COMUNICACIONAIS EM ARTE E 
TECNOLOGIA - ZACAT
Camila dos Santos (UFSM)1 Andréia Machado Oliveira (UFSM)2

A pesquisa de poéticas visuais “Zonas de Ações Comunicacionais em Arte e Tecnologia 
- ZACAT”, desenvolvida por Camila dos Santos no curso de Mestrado do Programa de Pós- Gradu-
ação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria (PPGART-UFSM), linha de pesquisa 
Arte e Tecnologia, sob orientação da Profª. Drª. Andréia Machado Oliveira, é uma proposta que 
contempla múltiplas práticas artísticas comunicacionais de caráter ativista. Através de estratégias 
diversificadas e propostas para diferentes interlocutores, em distintos momentos e em variados 
espaços da cidade de Santa Maria, RS - ruas, museus, galerias de arte,  universidade, escola, redes 
sociais, espaço de ondas radiofônicas - desde a performance, passando pela instalação, pelos 
experimentos de áudio, vídeo e de interatividade presencial ou via redes virtuais, a pesquisa busca 
dar visibilidade às Micropolíticas Cotidianas. Com suas memórias, afetos, impulsos de vida não 
necessariamente formalizados, mas também efêmeros, instantes de encontros. Para abordar o 
conceito de micropolíticas, utiliza-se os estudos do filósofo Michel Foucault e de Suely Rolnik. Já 
as práticas artísticas ativistas são, em certa medida, pautadas a partir das motivações e das expe-
riências de coletivos brasileiros dos anos 1990 para cá - visto que a pesquisadora viveu, fez e faz 
parte da geração em questão. Dentre as questões levantadas ao longo da pesquisa, estão os temas 
de meio ambiente, gênero, subjetivação, corpo, lugares de escuta, memória. O trabalho também faz 
referência à historiografia do Autonomismo, que data desde a década de 1950, com os filósofos 
italianos como Giorgio Agamben e Franco Berardi, e se apresenta em constante movimento e muta-
ção poética. Sobre as extremidades da Arte e da Comunicação, o conceito de dispositivo é central 
na pesquisa e suas práticas, a partir de autores como Michel Foucault, Giorgio Agamben e Vilém 
Flusser. Em suma, “Zonas de Ações Comunicacionais em Arte e Tecnologia - ZACAT” é uma mani-
festação de ações e estratégias as mais variadas possíveis, empreendidas pela pesquisadora que 
é, ao mesmo tempo, artista, performer, comunicadora, ser histórico e político, alguém que procura 
registrar, questionar e comunicar o decurso de seu tempo através de zonas poéticas transitórias, 
contaminantes e contundentes.
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BRIGADA AUDIOVISUAL EDUARDO COUTINHO: O 
DESAFIO DO MST EM ORGANIZAR SUA MEMÓRIA 
ATRAVÉS DE SEU ACERVO AUDIOVISUAL
Luara Dal Chiavon¹ e Victor Alves²

“Malditas sejam todas as cercas que nos privam de viver e de amar”. A frase adaptada do 
bispo Dom Pedro Casaldáliga é amplamente utilizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) em seu processo histórico de lutas no Brasil. Equilibra de forma precisa as diver-
sas frentes de atuação do movimento assim como aponta a disputa da Terra como um dos eixos 
centrais na transformação do continente desde a chegada dos colonizadores.

Isso indica que a luta do MST nasce com uma leitura profunda sobre os problemas enfren-
tados pelo Brasil ao longo de sua história e pode ser importante bússola para compreender proble-
mas que se aprofundaram nos últimos anos.

Este trabalho pretende apresentar um estudo sobre ações desenvolvidas na Brigada Audio-
visual Eduardo Coutinho (BAEC), uma frente que faz parte Setor de Comunicação do MST, e res-
ponsável por produzir vídeos que registram e divulgam as ações e ideias do Movimento. Também 
desenvolvem o processo de pensar uma produção cultural própria que aborde temas como a terra, 
reforma agrária, participação popular, alimentos saudáveis, entre outras pautas.

O objetivo, especificamente, é discutir o trabalho que vem sendo realizado pela Brigada so-
bre arquivo e memória do seu material audiovisual. O pesquisador Philippe Dubois, em seu livro 
Video, Cinema, Godard, afirma que “o ‘vídeo’ é de fato um estado do olhar, uma forma que pensa”. E 
recorre ainda ao artista sul-coreano Nam June Paik para lembrar que “o vídeo não é nada mais do 
que o tempo, somente o tempo”. (DUBOIS, 2014).

Essas reflexões parecem dialogar cada vez mais com alguns desafios que a BAEC vem colo-
cando ao longo de sua produção audiovisual. O porquê de cuidar da memória e o porquê do arqui-
var? E como realizar essa tarefa diante dos desafios diários que demandam a energia da Brigada? 
Aqui falamos da produção de conteúdo para o Movimento e seus diversos públicos alvos como a 
própria base, suas redes sociais, meios de comunicação, etc.

Soma-se a essas inquietações a preocupação da Brigada em construir essa memória audio-
visual de forma que envolva toda a extensão do Movimento, espalhado por 24 estados e o Distrito 
Federal e mais de 350 mil famílias em todo o Brasil.

Em sua obra Extremidade do Vídeo, Christine Melo relaciona o produzir videográfico com 
a técnica de acupuntura chinesa, onde: “Esse campo da medicina descobriu a capacidade que os 
pontos cutâneos extremos do corpo possuem de, ao serem ativados, fazer interconexões entre to-
dos os elementos de um mesmo organismo”. (MELLO, 2017). Dentro dessa reflexão sobre o todo e 
suas extremidades, podemos imaginar também a relação da BAEC com os assentamentos.

Onde a Brigada gera um agenciamento coletivo de produção audiovisual e impacta de forma 
relevante no processo de informar, formar e organizar através da produção de vídeo tanto sua base 
quanto pessoas que têm contato com o movimento.
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POR OUTRAS PRÁTICAS E LÓGICAS 
MUSEOLÓGICAS
Felipe Merker Castellani (UFPel)1, Lucas Barboza (UFPel)2

O presente trabalho é resultante das atividades do grupo de pesquisa “Corpo-imagem-som: 
pesquisa artística e práticas experimentais” (CNPq) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o 
qual tem como foco investigações teóricas e práticas que se situam na intersecção entre diferen-
tes campos das artes, como as da música experimental, da arte sonora, da artemídia, da videoarte, 
da performance, dentre outros. Além disso, as propostas realizadas pelo grupo buscam romper 
com análises e abordagens que se originam a partir de um único o ponto de vista, constituindo 
narrativas e histórias únicas, as quais no caso dos espaços acadêmicos e institucionais da arte 
são baseadas nas lógicas brancas, masculinas e heteronormativas do Norte Global. Compreen-
dendo as ações trazidas neste trabalho enquanto práticas museológicas não tradicionais para o 
campo dos museus, busca-se relacionar tais exemplos a ideia não colonialista de museus indo 
encontro com as práticas de uma Museologia Popular, Nova Museologia ou Museologia Social 
(CHAGAS, 2017), compreendendo também estas ações enquanto umas disputa por poder através 
do campo da memória, ações que tem como intuito difundir a imagem do negro Rio Sul Grandense 
e sua herança cultural através de uma perspectiva contra-colonial. Neste sentido e tendo em vista 
o atual cenário gerado devido a crise pandêmica, este trabalho propõe pensar a partir de ações 
processos que mesmo no atual contexto seguem em atividade na tentativa de implementação de 
locais e símbolos da memória negra brasileira, e quem encontram respaldo junto à comunidade e 
as esferas públicas, como é o projeto MUSEU AFRO BRASIL SUL que, iniciado em 2020 sob a coor-
denação Profa. Dra. Rosemar Lemos, docente da Universidade Federal de Pelotas, e que propõe a 
criação de um espaço virtual de memória e de forma colaborativa. Assim como o sarau SOPAPO 
POÉTICO, um encontro poético mensal promovido pela ANdC Associação Negra de Cultura) e que 
desde 2012 tem como intuito  evocar o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões 
e de convivências. Encontrando mesmo neste período de reclusão social ressonância junto a co-
munidade através das linguagens e redes digitais. Assim como iniciativas que indicam a tentativa 
de formação de uma representatividade a partir de ações de atores comunitários, gestores e insti-
tuições públicas, mas que por N fatores encontram-se inertes em seus processos. Como é o caso 
do MUSEU DO PERCURSO DO NEGRO DE PELOTAS, projeto este divulgado no final de 2019, propõe 
compor a narrativa do negro a partir de um conjunto de locais e marcos históricos no município de 
Pelotas, e que está protocolado junto à UNESCO. Além do CENTRO DE REFERÊNCIA DA CULTURA 
NEGRA, idealizado para ser abrigar e promover atividades e referências condizentes às diversas 
manifestações culturais e religiosas de matriz africana, em um dos principais prédios históricos da 
região central da cidade de Pelotas e que atualmente encontra-se em situação de total abandono. 
Os dois últimos projetos citados compõem uma iniciativa coletiva entre o Conselho do Negro de Pe-
lotas, a comissão de Combate a Desigualdade Racial da OAB, a companhia de dança Daniel Amaro 
e o ex-vereador e ativista Luis Carlos Matozzo, em parceria com a Fundação Palmares3.

Dessa forma o presente artigo busca analisar as iniciativas acima enumeradas, buscan-
do compreender de que forma estas propõem novos possibilidades de entendimento das noções 
de patrimônio, memória coletiva e revelam novas rotas para as práticas museais. Constituindo 
igualmente, novas lógicas de relação entre indivíduos memórias e acervos institucionais, não mais 
baseadas apenas em lógicas conservacionistas, mas em relações experienciais e em vivências 
contínuas com os mesmos.
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PROJETO MEMWA – NARRATIVAS GRÁFICAS 
E AUDIOVISUAIS SOBRE AS MEMÓRIAS DE 
REFUGIADOS E IMIGRANTES HAITIANOS EM 
CAMPINAS/SP
Victor Kraide CORTE REAL (PUC-Campinas)1

Cerca de 13 mil estrangeiros estabeleceram residência em Campinas no ano de 2019, sen-
do que os imigrantes ou refugiados haitianos lideram essa lista, seguidos por venezuelanos e co-
lombianos, respectivamente em segundo e terceiro lugar em número de pessoas. Em geral, são 
pessoas em situação considerada vulnerável, que deixaram para trás o país de origem, além de 
familiares, amigos, bens e referências culturais, em busca de melhores condições de sobrevivência, 
procurando escapar de desastres naturais, cenários de guerras e conflitos religiosos. O Brasil surgiu 
como uma alternativa viável de acolhimento, representando alguma esperança e uma oportunidade 
de recomeço. Apesar da chegada num ambiente mais estável, os imigrantes e refugiados vivem 
muitas vezes em condições precárias por aqui, neste sentido as ações de extensão universitária 
podem trazer algum alento e auxiliar aquelas pessoas por meio de atividades de capacitação e de 
valorização, de cunho social e humanitário. O presente resumo aborda a fase inicial do Projeto de 
Extensão “MEMWA – Narrativas multimidiáticas sobre as memórias de refugiados e imigrantes hai-
tianos na região de Campinas/SP”, proposto pela Direção do Curso de Design Digital da PUC-Cam-
pinas e aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da mesma universidade 
para ser desenvolvido no período de março a dezembro/2020. O presente Projeto visa promover a 
prática da extensão universitária, por meio da salutar transformação que pode ser proporcionada 
a partir da troca de conhecimentos e saberes entre os universitários e as comunidades que estão 
no entorno da universidade. Por meio do exercício da extensão, as competências e as habilida-
des adquiridas pelos extensionistas universitários no âmbito acadêmico da sala de aula ganham 
maior relevância e consistência quando compartilhadas de maneira democrática e social junto ao 
público externo. Esse intercâmbio estimula o aprendizado colaborativo entre os universitários e as 
comunidades envolvidas. Ambos ensinam, aprendem, sensibilizam e são sensibilizados. “Memwa” 
significa “Memória ou Memórias” no idioma Crioulo Haitiano, foi pensado como título e marca para 
o presente projeto no sentido de remeter e relacionar-se, de modo lúdico e simbólico, ao objetivo 
de capacitar tecnicamente as famílias de haitianos imigrantes ou refugiados que vivem na ocupa-
ção “Vila Paula”, ”, localizada numa área ao lado do CDHU San Martin, próxima a Comunidade Frei 
Galvão (bairro Mirassol - Campinas/SP), a desenvolverem e publicarem, junto aos extensionistas 
da PUC-Campinas, uma plataforma multimídia online de livre acesso, contento material gráfico e 
audiovisual, estruturado em três idiomas (Português, Francês e Crioulo), visando registrar e divulgar 
as histórias e as memórias das referidas famílias. Tendo em vista a situação de vulnerabilidade das 
cerca de 30 famílias de haitianos que vivem na referida ocupação, este projeto pretende promover 
mecanismos de inclusão social por meio da valorização das tradições e do patrimônio imaterial do 
público envolvido, a partir do desenvolvimento de uma plataforma multimídia aplicando fundamen-
tos e técnicas do Design Digital e da Produção Audiovisual.
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A LINGUÍSTICA NA MÍDIA DIGITAL: UMA ANÁLISE 
DOS PARÂMETROS DE LINGUAGEM DOS NOVOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Gabriela ZIMBRES1, PUC-SP 

Através de um estudo aprofundado da linguística das mídias, a presente dissertação tem 
como objetivo primário identificar os parâmetros de linguagem dos novos meios de comunicação 
audiovisuais. Para tanto, a pesquisa se baseia na seguinte problemática: como conceber aborda-
gens teóricas e metodológicas ao estudo da linguagem dos novos meios de comunicação? Como 
objetivo secundário, considerando a sobreposição de procedimentos referente a construção da 
virtualidade: de que forma situar as novas tecnologias como meios de comunicação autônomos e 
originais? Além disso, dada a hibridização entre a fisicalidade e virtualidade, surge uma questão es-
pecífica que também norteará o desenvolvimento da dissertação: quais seriam as consequências 
desta reorganização de espaços no contexto sociocultural da sociedade pós-moderna?

Através da resolução das problemáticas acima, será possível alcançar o objetivo central 
da pesquisa de estabelecer os parâmetros de linguagem dos novos meios de comunicação. Além 
disso, os seguintes objetivos específicos também serão solucionados: compreender como o pro-
tagonismo do usuário no ambiente digital resulta em uma reformulação linguística  dos meios de 
comunicação; analisar como os parâmetros linguísticos dos novos meios de comunicação se pro-
jetam em emergentes mídias digitais audiovisuais; compreender quais os efeitos da hibridização 
entre fisicalidade e virtualidade na esfera sociocultural da sociedade pós-moderna.

Finalmente, como justificativa para a relevância da presente proposta, fundamento-me na 
argumentação do linguista Michael Silverstein (2000, p. 85 - 138) sobre a importância de estudos 
voltados para linguística das novas mídias, tendo em vista que, quando um meio é introduzido pela 
primeira vez, requer uma enorme quantidade de trabalho pedagógico para convencer grandes gru-
pos de pessoas a compartilhar crenças comuns sobre quais aspectos da estrutura tecnológica de 
um meio são importantes para um determinado ato comunicativo.

Depreende-se, portanto, que contribuir com o campo de estudo da linguística  das  novas  
mídias, proporciona uma alfabetização midiática dos novos meios, que por sua vez, promove aná-
lises críticas e reflexivas acerca das especificidades de produção e distribuição dos novos meios 
de comunicação audiovisuais. Além disso, estando diante de uma sociedade onde fisicalidade e 
virtualidade se fundem, se faz primordial analisar os efeitos decorrentes dessa fusão na esfera 
social e cultural humana.
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POTENCIAL DE MOBILIZAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PERIFÉRICAS NOS 
MEIOS DIGITAIS
POLLYANA FERRARI, PUC-SP1, VALÉRIA KABZAS CECCHINI, PUC-SP 2

Este estudo pretende dar visibilidade ao potencial transformador da produção social, eco-
nômica e cultural de uma população da região periférica da cidade de São Paulo a partir do estudo 
de caso de um projeto de extensão universitária da PUC-SP desenvolvido em parceria com a União 
Popular de Mulheres do Campo Limpo e Adjacências – UPM, uma entidade sem fins lucrativos 
que se constituiu a partir da luta de mulheres engajadas em movimentos socias nos anos 1970. A 
iniciativa integra estudantes e pesquisadores da universidade com colaboradores e beneficiários 
da organização no processo de produção de conteúdo em vídeo e criação de um novo canal na 
plataforma Youtube.

Os indicadores de vulnerabilidade da região do distrito do Campo Limpo evidenciam como 
a desigualdade social restringe o potencial de comunicação e participação ativa desta população 
periférica impacta, que enfrenta barreiras que vão desde a educação precária, com alto índice de 
não alfabetizados e de analfabetismo funcional, à limitação de recursos que dificulta o acesso a 
planos de dados e dispositivos adequados, reduzindo a liberdade de consumo de conteúdo e a op-
ção de produção própria. Estes impactos são claramente observados no público com o qual a UPM 
atua, composto majoritariamente por mulheres com baixa escolaridade, incluindo muitas que são 
vítimas de violência e idosas.

A pandemia de Covid-19 coloca em evidência as desigualdades econômicas e sociais do 
público (CARVALHO, 2020) e, além disso, com a exigência de medidas de distanciamento o dis-
tanciamento social, revela as dificuldades de comunicação decorrentes da falta de capacitação de 
grande parte dos colaboradores das organizações sociais para o uso de ferramentas e da lingua-
gem adequada para os meios digitais. Bem preparados e focados no atendimento presencial, os 
profissionais e voluntários da UPM enfrentam grandes desafios para manter o serviço prestado, o 
relacionamento com a comunidade e ainda atender necessidades emergenciais que se agravam 
com a pandemia, demandando com urgência formas alternativas de comunicação.

Partindo da realização de oficinas com a comunidade, o projeto visa a elaboração colabora-
tiva de conteúdo em uma linguagem audiovisual adequada ao momento atual e ao contexto do pú-
blico, com vídeos que ampliem o impacto da atuação da entidade, mantenha e enriqueça o relacio-
namento em rede. Este estudo tem como objetivo analisar como a articulação entre a comunidade 
acadêmica e a da periferia atua no fortalecimento da formação cidadã e de que forma as conexões 
que estabelece permitem potencializar iniciativas ativistas com a utilização de dispositivos midiá-
ticos para a ação política e social.

Considerando que as tecnologias da informação e comunicação são elemento central de 
circulação e produção de conhecimento, que contribuem incisivamente para as mudanças nas rela-
ções sociais, nos sistemas políticos e na produção de novos valores (CASTELLS, 2013) analisamos 
como este trabalho colaborativo pode contribuir para o desenvolvimento de novas competências e 
autonomia da comunidade, ampliando o engajamento e o impacto social das ações que a organi-
zação realiza.
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AS CARACTERÍSTICAS DA LUTA LIVRE EM 
FORTNITE, LEAGUE OF LEGENDS E PUBG
Carlos Cesar Domingos DO AMARAL, UMESP1

Resumo: A Luta Livre é um espetáculo esportivo que proporciona o embate de personagens 
que simbolizam o bem e o mal dentro de um ringue. A proposta desse trabalho é analisar como o 
ativismo da Luta Livre é retratada em ambientes e personagens nos jogos Fortnite, League of Le-
gends e PUBG – Playerunknown’s Battlegrounds. Ao classificar a Luta Livre em estudos anteriores 
compreendo que ela seja um Esporte de Entretenimento. Ela é uma atividade esportiva misturada 
com ações do teatro e espetáculo para levar entretenimento aos espectadores. Os resultados das 
lutas são determinados nos bastidores e todos os envolvidos sabem o que vai acontecer, menos 
os fãs. Os riscos dos combates são os mesmos de qualquer outra modalidade esportiva ademais 
com o risco ao usar objetos cortantes, cadeiras, escadas, mesas e até mesmo fogo. O local para as 
apresentações são o ringue, tatame ou qualquer outro espaço como garagens, jardins, parques e 
etc (DOAMARAL, 2016, p. 11 – 12). Fortnite apresenta dois personagens sobre Luta Livre, Dynamo 
e Masked Fury, além de alguns acessórios. PUBG apresenta uma arena de Luta Livre na cidade de 
Pecado. League of Legends é um jogo de times e com a proposta de derrotar os adversários dentro 
do espaço de tempo determinado. Os personagens do LOL são chamados de Campeões e ligados 
a Luta Livre são: Braum, Dr. Mundo, Gnar e Volibear. A metodologia do trabalho visa breve revisão 
bibliográfica sobre Luta Livre e pesquisa documental nos três jogos mencionados. PUBG inova ao 
ter uma cidade que possui uma arena da modalidade. Essa é uma inspiração no México, pois o país 
possui muitas arenas que são dedicadas exclusivamente a Luta Livre. Até mesmo pelo nome da 
região ser Pecado acontece a aproximação com a língua latina. Fortnite apresenta Dynamo (Dína-
mo) e Masked Fury (Fúria Mascarada) com o set luchadores que é como os mexicanos denominam 
seus lutadores. As máscaras e vestimentas seguem os modelos apresentados na Luta Livre para 
convencer e significar que a dupla advém desse esporte de entretenimento. Além dos personagens 
foram criados um martelo nas cores da bandeira mexicana e um spray com um desenho de lutador 
mascarado que o jogador pode usar em qualquer parede da fase. League of Legends apresenta 
seus personagens com as vestimentas de Luta Livre, mas essas são apenas ressignificações, pois 
os mesmos são concebidos com outras características. É como se com a skin de lutadores os 
trouxessem de outra linha do tempo ou dessem a eles novas personalidades. É compreendido pelo 
autor do trabalho que a Luta Livre nesses três jogos agrada aos fãs da modalidade, mas é notório 
que todos os exemplos apenas são cosméticos. Ou seja, montar uma base na arena de Pecado, 
jogar com a Dynamo ou Braum vai apenas significar que o jogador se sente representado por esses 
elementos e não receberá nenhuma vantagem ao jogar. Algo totalmente correto. Como representa-
ção é importantíssimo que a Luta Livre continue a se expandir para novos fãs em qualquer tipo de 
plataforma que a respeite.
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O PAPEL DO DESIGN NA PERSPECTIVA NET-
ATIVISTA: A CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
EMERGENTES PARA A ELABORAÇÃO DE NOVOS 
ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E ATIVISMO EM 
REDE.
Bruno MADUREIRA FERREIRA (USP)1

O presente artigo oferece uma reflexão teórica sobre modelos de plataformas digitais que 
possibilitam a participação ou ação social e o papel desempenhado pelo design na elaboração 
dessas arquiteturas informativas dentro da perspectiva net-ativista desenvolvida no Centro Interna-
cional de Pesquisa Atopos, da Escola de Comunicação e Artes (ECA/USP). As tecnologias digitais 
operam transformações qualitativas na topologia social, permeando a materialidade das estruturas 
sociais e fazendo emergir novas possibilidades de interação. Especialmente nas últimas três déca-
das, nosso cotidiano passou a ser atravessado por códigos, sensores e algoritmos (engendrando 
campos como o machine learning, inteligência artificial, internet das coisas e, mais recentemente, 
as blockchains), possibilitando a formação de redes ubíquas de dados e informação. Estes novos 
espaços constituem ecologias comunicativas (DI FELICE, 2017) capazes de proporcionar uma nova 
condição habitativa, no interior da qual há a constante interação entre humanos e não-humanos 
(códigos, algoritmos, sensores, território, natureza, atmosfera, etc.), compreendendo uma nova 
morfologia social e da ação social, não mais antropocêntrica, assim como compreendida pela tra-
dição sociológica e da comunicação, mas estendida também a entidades heterogêneas em uma 
dinâmica ecológico-reticular. No campo do design, percebemos alterações não apenas técnicas, 
mas também semânticas (BONSIEPE, 2011), de compreensão e extensão (LATOUR, 2014), ou seja, 
desde aquilo que acreditamos que seja incumbência do designer e sua área de atuação até o que 
compreendemos por design per se (ARMSTRONG, 2016). De um ethos objetivo-mecânico, ligado à 
racionalização da produção industrial, linear e instrumental, com a computação de escala planetá-
ria o design parece adquirir um ethos de sistemas orgânicos, muito mais próximo da complexidade 
biológica (DUBBERLY, 2008). Neste contexto, designers passam a ser mais críticos não tanto pela 
qualidade da transmissão de mensagens, quanto pela fabricação dos espaços nos quais as men-
sagens são criadas (VINH, 2016). Desta forma, recorrendo a experiências nacionais e internacio-
nais, que exemplificam a teoria apresentada, esperamos que, ao final, possamos contribuir para as 
reflexões propostas.
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QUADRINHOS E A TRAJETÓRIA DO AUTOR 
INDEPENDENTE
Paulo Henrique Nascimento KIELWAGEN, (PUC-Campinas)1

Essa pesquisa pretende abordar as questões sobre a produção e edição dos quadrinhos in-
dependentes no Brasil a partir de uma experiência e uma prática pessoal e para tanto será utilizada 
a metodologia autobiográfica (DELORY-MOMBERGER, 2012), considerando que essa metodologia 
permite o trânsito entre o individual e o coletivo. Tem como objeto de estudo as histórias em quadri-
nhos “Blue e os Gatos” publicadas nos anos de 2013 (Blue e os Gatos), 2014 (Um Dia de Gato), 2016 
(Páginas em Branco), 2017 (O Mistério de Gatuno), 2018 (Esmagatinho), 2019 (101 Maneiras de 
Dormir) e sua repercussão na web começando com a interação e construção de público nas redes 
sociais e no website (www.blueeosgatos.com.br) desde 2012, as quais se sustentam nos relatos 
de memórias e experiências pessoais, com base na relação do autor e seu animal de estimação. A 
narrativa que norteia essa pesquisa faz uma reflexão sobre o caminho de construção da coletânea 
e seus desdobramentos permeando a subjetividade e o imaginário do autor e suas vivências. Trata-
-se de pensar sobre a história em quadrinhos como reflexo autobiográfico, discursivo, contemporâ-
neo e nos meios de comunicação que constitui a web 2.0 percebida como um novo berço de uma 
cultura participativa e de convergência (JENKINS, 2009) que é fomentada nos múltiplos ambientes 
virtuais, valendo-se da narrativa transmidiática (PORTO-RENO, 2011) como ferramenta de interação 
com os fãs da série que se identificam e interagem dentro dos espaços mediados (THOMPSON, 
2008) pelo autor e sua obra “Blue e os Gatos”. A pesquisa tem interesse social e acadêmico consi-
derando que as experiências do autor são compartilhadas e fazem parte de uma rede de produção 
dos quadrinhos nacionais que visa ampliar as possibilidades de inovação em diversas vertentes da 
economia criativa, nas formas de circular a produção, na comercialização e no empreendedorismo.

Palavras-chave: Quadrinhos; Autor independente; Cultura de convergência; 
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NARRATIVAS ATIVISTAS EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO NO 
JORNALISMO INDEPENDENTE NA AMAZÔNIA
Elaide MARTINS (Universidade Federal do Pará)1

Esta pesquisa propõe investigar e compreender as características das narrativas ativistas 
digitais produzidas por coletivos jornalísticos (considerados jornalismo independente) com vistas 
à Amazônia brasileira. Busca-se, ainda, entender as formas de participação e engajamento do públi-
co possibilitadas por essas narrativas a partir da perspectiva da cultura da convergência (JENKINS, 
2009), mais especificamente da cultura participativa. Esta, por sua vez, é compreendida por Jenkins, 
Green e Ford (2014, p. 24-25) como algo que se refere “(...) a uma variedade de grupos que funcio-
nam na produção e na distribuição de mídia para atender a seus interesses coletivos”. Para esses 
autores, “os públicos estão se fazendo nitidamente presentes ao modelarem ativamente os fluxos 
de mídia” [...] e os comunicadores profissionais, por sua vez, precisam acordar para a necessidade 
comercial de ouvir o público e dar a ele respostas de maneira ativa”. A presente pesquisa desen-
volve-se no contexto da pandemia do Sars-Cov-2/ Covid19, doença de disseminação global que, ao 
chegar à Amazônia, afetou significativamente as populações tradicionais da região, em especial os 
povos indígenas. Nesse cenário, os coletivos de jornalistas que produzem narrativas voltadas para 
a região precisam de aspectos inovadores para aumentar o impacto de suas produções e fidelizar 
seus públicos. Relacionada às novas combinações (MARTINS, 2018), a capacidade de mudar faz 
parte da essência inovadora (ROSSETI, 2013). A partir de um levantamento de natureza explora-
tório-descritivo, selecionamos os coletivos jornalísticos “Infoamazônia” e “Projeto Colabora”. Em 
seguida, avançamos para a natureza explicativa da pesquisa, enfocando-se os projetos e narrativas 
que abordam a temática escolhida, como também analisando-se suas características a partir da 
Análise de Conteúdo, de Bardin (1977). Após nos debruçar sobre um conjunto de narrativas publi-
cadas entre 17 de março de 2020, quando foi registrado o primeiro caso de covid/19 na Amazônia 
brasileira, até o dia 17 de agosto de 2020, quando a região ultrapassava a marca dos 608 mil caso 
na região, partimos para a identificação e compreensão das formas de participação do público e 
de engajamento do público na construção das narrativas ativistas digitais. Os resultados indicam 
que certos aspectos dessas narrativas podem ser concebidos como elementos de inovação no 
jornalismo.
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TRANSATIVISMO NAS ARTES: A 
VIDEOPERFORMANCE COMO TECNOLOGIA DE 
GÊNERO
Maíra Freitas, UNICAMP 1

A partir de obras de Linn da Quebrada e Rosa Luz, artistas que interseccionam o campo das 
artes visuais com a indústria musical, procuraremos refletir sobre a presença de corpos transexuais 
na arte contemporânea brasileira. Interessa-nos pensar a presença desses corpos dissidentes de 
gênero a partir de uma tripla chave: enquanto corpos que torcem a visualidade heterocisnormativa 
da produção de arte da performance; entender suas presenças enquanto estratégia de represen-
tatividade identitária; e pensar a videoperformance enquanto tecnologia de construção de gênero, 
utilizando o conceito formulado por Teresa de Lauretis (The technology of gender - essays on the-
ory, film, and fiction, 1987) de tecnologia de gênero. Sob esta perspectiva, analisaremos as obras 
Dpósito (2013) e Mulher (2018), de Linn da Quebrada; Afrontando ideias (2016) e Rosa Maria codi-
nome Rosa Luz (2017), de Rosa Luz.

A torção visual se constrói na própria materialidade dos corpos representados que criam 
linhas de fuga dos estereótipos de performatividade de gênero, constituindo-se enquanto mulheres 
transexuais que refutam, por exemplo, intervenções cirúrgicas que modifiquem seus corpos. Esses 
corpos torcem o padrão cisnormativo da representação imagética da mulher, particularizando e 
expandindo as possibilidades do feminino.

Para desenvolvermos a segunda chave de análise, apontaremos que estas obras se articu-
lam com um posicionamento das artistas de que seus corpos são políticos e ocupar espaços da 
cultura visual significa um posicionamento afirmativo sobre a existência e luta por direitos civis do 
movimento transfeminista. Portanto, essas presenças – enquanto representação e auto- represen-
tação – são contornadas por uma valoração de representatividade e resistência.

Para elaborarmos a terceira chave, traremos Lauretis que concebe as tecnologias sociais, 
como o cinema, como ferramentas para a construção de gênero - tornando-se tecnologias de gê-
nero - que podem ser libertas dos contornos normativos e, assim, configurarem-se em estratégias 
potentes de construção de representações que considerem a materialidade dos corpos, das subje-
tividades e do tecido social.

A videoperformance é assim uma potente ferramenta do ativismo transfeminista por permi-
tir representar e criar gênero para além dos limites normatizados pela cultura visual, além de ser 
facilmente difundida pela cultura audiovisual em rede e plataformas gratuitas de armazenamento 
e difusão.
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TÉCNICAS E PROCESSOS DA IMAGEM NO CINEMA 
DE TOMONARI NISHIKAWA
Diego BENEVIDES NOGUEIRA, UFC1, Marcelo DÍDIMO SOUZA VIEIRA, UFC2

O diretor Tomonari Nishikawa tem realizado curtas-metragens, instalações e atividades 
audiovisuais tendo como principal interesse a experimentação de técnicas específicas que docu-
mentam situações, epifanias e fenômenos cotidianos. Pesquisador de artes do vídeo, cinema ex-
pandido e curadoria, Nishikawa é ex-aluno e atual docente da Universidade de Binghamton (EUA), 
especializada em cinema experimental, onde estudou com nomes como Ken Jacobs, que mais o 
influenciou como realizador. Ainda que trabalhe entre EUA e Japão, Nishikawa é visto como parte 
de um novo cinema experimental japonês que busca a combinação de técnicas de filmagem ao 
mesclar elementos de vanguarda e novas tecnologias para oferecer ao espectador uma experiência 
interativa e estética (Kiejziewicz, 2016). Em seus trabalhos, observamos a curiosidade pelo aparato 
cinematográfico e pelas formas abstratas de representação das imagens, em que questiona o pro-
gresso técnico ao colocá-lo em crise e voltá- lo a si mesmo (Dubois, 2019). A partir de Apollo (2003) 
e da série de curtas intitulada Sketch Films (2005-2007), Nishikawa repensa o material fílmico, 
intercambiando o processo de captação em diferentes formatos – Super 8, 16mm, 35mm, MiniDV 
– e de edição das imagens, às vezes feita na própria câmera ou processada manualmente – e se 
permitindo também ao erro

– para constituir cores, formas geométricas e narrativas sensoriais sobre os espaços e os 
tempos. Ao disponibilizar as obras no Vimeo, Nishikawa expande o alcance e a apreciação do públi-
co, não se limitando a ocupar apenas os espaços expositivos ou o circuito de festivais. A formação 
de Nishikawa em Cinema e Filosofia, a experiência anterior com fotografia e as aulas de pintura 
em Binghamton influenciam a concepção caleidoscópica de suas imagens e as possibilidades de 
resultados. Parente (2008), a partir de Foucault, define os dispositivos como equipamentos coleti-
vos de subjetivação que colocam em prática a própria experiência do cinema, em “suas dimensões 
primordiais, arquitetônicas (as condições de projeção das imagens), tecnológicas (a produção, edi-
ção, transmissão e distribuição das imagens) e discursiva (decupagem, montagem, etc.)”. Nishi-
kawa passou a apreciar os resultados inesperados, em que a aparência final do objeto tenha menos 
importância do que o conceito inicial que foi proposto para alcançá-la. A busca por uma liberdade 
visível (Bordwell e Thompson, 2013) seria a característica desse cinema experimental, em que se 
troca a contação convencional de histórias pela reinvenção da concepção estética e da poética 
das imagens que tocam o sensível e rompem as fronteiras do fazer cinematográfico. Diante disso, 
nosso trabalho passeia pelas obras de Nishikawa realizadas entre 2003 e 2018, destacando suas 
principais estratégias de elaboração audiovisual e seu intercâmbio entre materiais fílmicos tradicio-
nais e digitais que criam “novos modos de ser das imagens, abrindo outras lógicas e perspectivas 
para o universo das poéticas (áudio)visuais” (Reis Filho, 2014) e despertam para a sensorialidade 
das narrativas na arte e no cinema contemporâneo.
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A REPRESENTAÇÃO DO SIMBÓLICO NO 
CINEMA DE ANIMAÇÃO, ACERCA DAS IMAGENS 
SINTÉTICAS
Juliana BAPTISTA (Puc Campinas)1, Luisa PARAGUAI (Puc Campinas)2

Com a chegada das técnicas computacionais, a imagem, mediada pelos veículos de comuni-
cação, tecnologias da informação e produções audiovisuais, torna-se, ela mesma, protagonista da 
nossa visão de mundo, e responsável por estabelecer relações com aquilo que está à nossa volta. 
Especificamente, no contexto do cinema de animação, o exercício de construção da realidade dá-se 
pela imagem de síntese através de movimentos, superfícies e texturas, na representação tridimen-
sional dos personagens, objetos, cenários, por meio de códigos matemáticos, modelada, animada 
e posteriormente renderizada. Em um primeiro momento, temos uma imagem que se apropria ao 
máximo do ultra-realismo, utilizando princípios da física e referências objetivas do mundo físico, 
que desestabilizam o espectador em sua percepção sobre realidade e virtualidade. Em um segundo 
momento, a imagem de síntese é produzida para criar uma representação simbólica do real, que 
ganha os efeitos de animação, de acordo com a proposta do roteiro. Não cabe à pesquisa, entender, 
qual desses modos de produção é o mais assertivo, na corrida tecnológica da computação gráfica 
e sim, compreender objetivos diferentes de aplicação. Assim, interessam-nos apresentar os modos 
de produção do curta de animação “Vida Maria” (2006), do produtor cearense Márcio Ramos, as 
proposições estéticas, assim como compreender os aspectos da imagem de síntese na modeliza-
ção da percepção do espectador e suas construções simbólicas. O filme escolhido como objeto de 
estudo chama a atenção, por trazer nas imagens, uma temática para inúmeras reflexões, simbo-
lismos e interpretações. Através das imagens produzidas em 3D, o curta com um pouco mais de 8 
minutos, traz em sua narrativa a história de três gerações de mulheres, inicialmente protagonizada 
por Maria José, uma menina de 5 anos, de uma tradicional família cearense, que  é obrigada a abrir 
mão dos estudos para ajudar nos afazeres domésticos e trabalhar na roça do sertão nordestino. A 
discussão é contextualizada com referência aos estudos da imagem dos autores Aumont (1995), 
Couchot (2003), Flusser (2008), Lucena (2011), Machado (1993) e

Santaella (2001).
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MATÉRIA PROGRAMÁVEL E ARTE
Daniel Seda (IA-UNESP)1

O artigo apresenta o conceito de programação da matéria e discute a aplicação deste con-
ceito dentro do campo da arte partindo da pesquisa de criação artística desenvolvida pelo autor. 
Esta pesquisa estabelece uma comparação entre algumas técnicas de criação de origamis cinéti-
cos e certas características de estruturas mecânicas como autômatos.

Essencialmente multimídia e através de uma visão sistêmica da natureza o autor segue em 
uma deriva associativa e expande estas semelhanças para outros sistemas cinéticos como moto-
res de proteínas presentes em algumas bactérias e alguns aspectos do modelo padrão da física 
como a teoria cromodinâmica dos quarks. Além de conectar pesquisas científicas a este conceito 
de programação da matéria, o artigo apresenta algumas soluções artísticas do mesmo conceito 
oriundas tanto da cultura pop como de obras de artes plásticas que fazem uso de sistemas eletrô-
nicos. A vertente analógica desta proposta de matéria programável também é apresentada aqui na 
forma do universo dos autômatos e estruturas cinéticas movidas a corda ou outras fontes de ener-
gia não-elétrica. O foco do artigo é sistematizar alguns pensamentos e idéias e recolher subsídios 
para alimentar a criação, em andamento, de um sistema de matéria programável fazendo uso de 
tecnologias de baixo custo. O sistema em processo de modelagem ainda teórica poderá ser capaz 
de criar uma obra generativa em um meio físico. A pesquisa tem como foco a criação deste siste-
ma a partir da união de teorias oriundas da ciência da computação com objetos do mundo material 
como descartes industriais e papéis e embalagens plásticas e componentes eletrônicos.
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PRODUÇÃO DE IMAGENS INTERATIVAS NA 
CULTURA TÉCNICA
Andréia OLIVEIRA (UFSM)1

Com ênfase na imagética dos sistemas interativos, busca-se pensar a tecnologia como um 
disparador de potencialidades à própria experiência imagética. Propõe-se que a imagem somente 
ocorre dentro de uma cadeia associativa que integra realidades multifacetadas, híbridas e tecnoló-
gicas (OLIVEIRA, 2019). Entende-se a imagem como uma realidade intermediária entre indivíduos 
e meios, associada dentro de uma diversidade tecnológica que se concretiza em cada prática e ob-
jeto tecno-estético (SIMONDON, 2013). Buscamos sustentação em Gilbert Simondon (1924-1989) 
que foi um estudioso em filosofia, engenharia, psicologia, etologia e cibernética. Com os conceitos 
de Simondon de imagem e meio associado, pensamos a imagem como experiência que decorre 
de uma complexidade de relações: indivíduo e meio (relações motoras); indivíduo, meio e objeto 
(relações de percepção); indivíduo, meio, objeto e memória (relações mentais); indivíduo, meio, ob-
jeto, memória e coletivo (relações de invenção). A imagem, como todos conceitos abordados por 
Simondon, faz parte de um pensamento processual, sistêmico e não antropocêntrico, com foco não 
nos entes individuados, mas nos processos de individuação que se constituem a partir das realida-
des física, vital, psíquica e coletiva, ligando o biológico ao psicosocial. Tais problematizações sobre 
os processos imagéticos e os modos de interatividade, não centradas numa visão substancialista 
do humano, oportuniza entendimentos sobre a interatividade de maneira diferenciada: como inter-
dependência de relações complexas entre indivíduos (humanos e não humanos) e múltiplos meios 
associados. Ao encontro de Simondon, Flusser (2002) propõe transpor os clichês do automatismo 
da tecnologia digital. O foco desloca- se das máquinas tecnológicas como produtos determinados 
para investigar os seus modos de produção singularizados, seus procedimentos de permanência 
e de transformação. Ainda, pensar sobre a interatividade requer uma revisão do que entendemos 
por imagem e tecnologia, haja vista que a interatividade implica em atividades tecnológicas e ima-
géticas em sistemas interativos. A fim de problematizarmos os sistemas interativo, trazemos o 
conceito de cosmotécnica de Yuk Hui (2016, 2019). Yuk Hui é um filósofo referência da tecnologia 
na atualidade com estudos sobre os discursos e práticas contemporâneas que se voltam em es-
pecial à cibernética, Inteligência Artificial e robótica. Com embasamento no pluralismo ontológico, 
Hui problematiza as tecnologias emergentes a fim de superar oposições entre natureza e técnica, 
humano e máquina, objetividade e subjetividade, através de proposições sobre a tecnodiversidade.
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ABSOLUTA MARAVILHA: UMA DISCUSSÃO SOBRE 
AS FORMAS DE CONSTRUÇÃO DO ARQUÉTIPO 
VISUAL IDEAL
Leonardo Vieira Putini e Paula Cristina Somenzari Almozara, PUC - Campinas.

Nos dias de hoje, existe uma frequente discussão sobre a influência que as grandes mídias 
potencialmente têm sobre nós, indivíduos que estão acostumados a consumir diariamente uma 
enorme quantidade de produções audiovisuais através de uma vasta coleção de aparelhos multimi-
diáticos. A origem deste comportamento obsessivo sobres os atuais meios de comunicação pode 
ter surgido em meados do século XX, diante as grandes descobertas tecnológicas da época que 
deslocaram os conhecimentos e a realidade da cultura de massa no mundo todo.

O cinema e a televisão definem muitos aspectos que constituem uma grandiosa parte do 
consciente coletivo como um todo. A mídia popular a todo momento define o compasso social de 
muitas pessoas. Somos facilmente influenciados pela informação que consumimos e permitimos 
que aquilo que é considerado popular dite a diferença entre verdade e mentira ou certo e errado. O 
que resulta em um grande poder nas mãos de órgãos emissores de informação, mas sobretudo, 
para o interesse deste projeto, da indústria de entretenimento de super-heróis.

A formação de nossas identidades é cada vez mais alimentada por materiais simbólicos 
mediados que incluem meios de comunicação como a TV e o cinema (THOMPSON, 2008). Atual-
mente, todas as três maiores distribuidoras de longa-metragens em Hollywood, com as maiores 
ações (NIS), a Walt Disney (33,15%), a Warner Bros (13,91%) e a Sony Pictures (12,18%), apresen-
tam como um de seus filmes mais lucrativo uma narrativa que envolve o universo de super-heróis 
(IMDB). Respectivamente, Avengers: Endgame (US$ 2,797,800,564) Aquaman (US$ 1,148,161,807) 
e Spider-man Far From Home (US$ 1,131,927,996). Todos são heróis das duas maiores editoras de 
quadrinhos na américa, Marvel Comics e DC Comics. Essas que portanto carregam enorme res-
ponsabilidade durante a produção dos conteúdos existentes dentro dos longa-metragens que hoje 
adaptam as narrativas das HQs para a grande tela do cinema com frequência.

Podemos observar uma grande diferença entre a quantidade de produções audiovisuais 
criadas entre os 3 principais personagens da DC Comics. De acordo com o TMDb (The Movie Data-
base) existem 74 produções estrelando o Batman, 61 produções estrelando o Super-homem, e ape-
nas 6 produções estrelando a Mulher-Maravilha, incluindo apenas 3 filmes live-action, 2 filmes de 
animação e 1 série de TV. Sendo assim, fica clara a tamanha discrepância sobre representatividade 
feminina dentro do gênero e, portanto, existe um problema de inclusão social dentro da indústria.

Assim o projeto busca estudar a importância da inclusão de gênero, minorias e grupos so-
cialmente e historicamente invisibilizados pelas grandes mídias do universo do entretenimento, 
principalmente pela importância da quebra de estereótipos e afirmação de justiça e força social.

Palavras-chave: Consciente Coletivo; Super-heróis; Mulher-Maravilha; 
Feminismo.
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FOTOGRAFIAS NÃO FIGURATIVAS: CRIAÇÃO E 
PERCEPÇÃO DO OBSERVADOR
Júlia Maurer Morelli, graduada pela PUC-Campinas1

Em oposição à ideia da fotografia como sendo o mais próximo do que vemos ou até uma 
versão melhorada com a pós-produção dessa imagem, muitos artistas e fotógrafos se utilizam 
dos ruídos, borrões e distorções como forma de expressão dentro da linguagem fotográfica. Com 
o avanço da tecnologia, as funções já programadas e programáveis na câmera não limitam o po-
tencial criativo, pelo contrário, ao mesmo tempo que possibilitam pessoas inexperientes a fotogra-
farem com boa qualidade sem ter conhecimento pleno sobre o aparelho utilizado, essas funções 
também permitem que, indivíduos experientes fotografem com maior agilidade de captação, me-
lhorando o fluxo de trabalho e trazendo diferentes alternativas para a criação. Deste modo, o meio 
digital amplia exponencialmente as possibilidades dos artistas, refletindo o processo de expansão 
sobre como pensamos e experienciamos a fotografia em uma era de pós-imagem. Inserida nesse 
contexto, a presente pesquisa tem como objetivo investigar e criar fotografias não figurativas, cons-
truindo uma narrativa poética e analisando a percepção do observador sobre essa poética do caos. 
A pesquisa teve início em 2018, durante minha iniciação científica na graduação, na qual pude cons-
truir e utilizar câmeras pinhole para entender melhor o processo fotográfico. Como resultado obtive 
borrões de movimento, que me inspiraram e me levaram a compreender melhor como essas ima-
gens imprevisíveis das pinholes eram formadas e, consequentemente, me direcionaram para uma 
continuidade da pesquisa em imagens, mas dessa vez com a câmera digital utilizando o recurso 
de longa exposição. Desse estudo iniciado em 2019, realizei duas exposições em galerias de Arte, 
onde também pude observar como os visitantes percebiam e interagiam com as obras. Tanto no 
estudo empregando a pinhole, quanto na exposição prolongada em câmeras digitais, a abstração 
era gerada no momento da captura. Atualmente, minha pesquisa prosseguiu para a edição digital 
como forma de obtenção de imagens não figurativas. Devido ao cenário atual de pandemia, na qual 
eu não poderia sair para registrar novas imagens, decidi ressignificar fotografias da minha última 
viagem, retirando o referencial figurativo e exibindo o resultado em redes sociais. Na edição, foi 
interessante observar que uma única imagem gerou infinitas possibilidades, refletindo que o artista 
delimita o resultado que quer dentro de um potencial ilimitado. Deste modo, foi possível entender 
melhor como o meio digital amplia as possibilidades de criação e a percepção da imagem pelo 
observador.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Digital; Edição; Fotografia; Imagem.
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ÁGUA DE PÉ OLHO D’ÁGUA CABECEIRA OU O 
ARQUIVO VIVO DAS COISAS
Maria Madalena FELINTO PINHO RAMOS, (UEPA)1

Igarapé Rio Grande. O nome tem força. Pequeno grande rio, imagens de fundo e da super-
fície das águas, memórias fluidas de um igarapé. Se as águas são tão fluidas, algo permanece? O 
que permanece? De imaginário, de objectual, de depósito do tempo de várias coisas? Permanecem 
memórias de uma família, a minha, à volta de disputas pela posse do igarapé, assim como, perma-
nece a autonomia das águas que alimentam, por décadas, a vida dessas pessoas. Ambos os lados, 
gentes e rio, labutam, a sua maneira, pela própria sobrevivência no tempo. A briga pelo igarapé 
continua. De minha parte, fui ao encontro das águas do igarapé Rio Grande, pus-me humilde  a  
palmilhar  aquele  corpo  e  na  escuta,  pelos  pés,  do  seu  dialogar  silencioso.   Fiz caminhadas 
em grupo, de cerca de três horas e meia, cada uma, em torno das margens direita e esquerda do 
igarapé, desenhando o movimento do percurso por um dispositivo de georreferenciamento (GPS). 
O mapa apresentado como obra artística, nessa ação, é fruto do desenho elaborado por esse dis-
positivo. Posteriormente, esse desenho foi reproduzido no tecido de algodão. Ao longo do trajeto 
empreendido em torno do igarapé, diversos elementos foram coletados, assim como, fez-se re-
gistro fotográfico das paisagens do lugar. A caminhada proporcionou a captura, não só por meios 
digitais, da prodigalidade da vida do entorno. De fato, foi empreendida uma coleta manual dos di-
versos objetos e elementos que pulsam junto com o igarapé. Levei mochila e diversos recipientes 
limpos. Eles armazenaram água, pedras, terra úmida e seca, seixos, gravetos, pequenos troncos, 
folhas caídas das árvores, raízes, lascas de troncos, pegadas, cheiro da terra. Foram catalogados 
e reunidos para uma instalação. Essa instalação reforça uma poética de desarquivamento. O lugar 
do espaço experienciado, praticado ao longo de suas margens, a matriz de toda essa ação poética, 
reorganiza um desdobrar da experiência a partir da instauração de um colecionismo da vida que 
guarnece as águas do igarapé. Se o intuito foi registrar o desenho do corpo do igarapé, por que o 
título da ação poética destaca apenas um dos elementos que integram esse corpo, a “cabeceira”? 
Segundo relatos de alguns parentes meus, a cabeceira do igarapé Rio Grande, esse ente que tem 
alimentado minha família por um arrastar de décadas, essa cabeceira tem sido alvo de depredação 
paulatina, desde que a área foi invadida com a intenção de prosseguimento de obra residencial por 
um parente. Esse assolamento da nascente do igarapé, a partir de um ato invasivo e irresponsável, 
põe em risco todo o corpo, a saúde desse corpo, considerando que a cabeceira é a matriz, de onde 
jorra a fonte vital que são as águas do igarapé. Ademais, a cabeceira é o coração, por vezes, numa 
louca inversão anatômica, que toma o corpo cabeça-tronco-membros não tripartidos. Quem sabe 
um só órgão, um imenso coração.

Palavras-chave: Poéticas; Arquivos; Mapas; Caminhar; Igarapé.
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JANELAS PARALELAS: MUNDOS POSSÍVEIS
Miguel ALONSO, (ECA-USP)1 Agda CARVALHO (IMT)2 Clayton POLICARPO (USP)3, 
Edilson FERRI (F I T)4 Daniel MALVA (UNESP)5, Sergio José VENANCIO JUNIOR( 
ECA-USP)6

Este texto discute o uso exacerbado de aparatos tecnológicos no cotidiano, em decorrência 
do isolamento social, uma situação que interfere na reorganização do mundo íntimo e na nova re-
alidade profissional. Esta condição do confinamento intensifica alguns modus operandi e práticas 
híbridas já estabelecidas e iniciadas no final do século XX, e neste momento, os mundos, de certa 
forma, foram ampliados e conectados diariamente com os diversos encontros realizados por sof-
twares de videoconferência como Google Meets, Zoom, Skype, Jitsy, o que revela uma ressignifica-
ção das janelas virtuais.

Esta discussão desencadeia a proposta artística janelas paralelas: mundos possíveis (2020) 
elaborada pelo coletivo COM.6, que propõe um diálogo com distintas experiências de  compartilha-
mento de mundo. O confinamento dispara diversos comportamentos diante do monitor. As ativi-
dades aparentemente estão em looping, pois os limites e as fronteiras que reforçam nossa ideia 
de real estão borrados. As infinidades de janelas misturam o mundo real e o mundo virtual. Nesse 
encontro com o outro, através de janelas remotas, os desejos são compartilhados, o mundo íntimo 
fica exposto e a vontade de retornar para a convivência social é um sonho, um desejo que parece 
distante. Enfim, as relações de encontros por meio destas janelas, segundo Couchot, de certa ma-
neira, nos tornam novos atores, “entidades híbridas, metade- imagem/metade-objeto, metade-ima-
gem/metade sujeito, meio-sujeito/meio-objeto, desalinhadas, desierarquizadas, derivando umas 
em relação às outras, borrando suas identidades, se interpenetrando, se contaminando mutuamen-
te (COUCHOT, 2003, p. 186)”. Essa relação cíclica modifica as narrativas, que deixam de ter um 
único narrador, para Fatorelli essas práticas apontam para o fim de um privilégio de enunciação que 
outrora um sujeito detinha, não é mais dele o poder de “identificar, nomear e inventariar o mundo ao 
seu redor (FATORELLI, 2013, 131)”. Esse movimento cria conexões dos vários repertórios pessoais, 
o que contribui para se tecer novas potencialidades criativas e para novos sentidos. Elas caminham 
onde a fronteira entre a realidade e ficção se atenuam, e que podem ter base na afirmação de que 
“o criador de ficções visuais fabrica simulacros com simulacros (FONTCUBERTA, 2012, 109)”.

Desse modo, o uso dessas ferramentas cotidianamente, fazem com que o banal seja remo-
delado e pareça outro, quando identificamos o inusitado em detalhes que pareciam conhecidos, 
mas agora são potencializados. O humano altera o seu comportamento e manipula mundos ao 
vivenciar a interpenetração de acontecimentos íntimos e profissionais e a transformação do que 
nos é comum em estranho e o que é diferente em familiar. E é nesta situação que as janelas são 
ressignificadas com a nova percepção e entendimento de mundo.
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GÊNERO, RAÇA E RENDA: COMO ESSAS 
ESTRUTURAS DEFINEM A MATERNIDADE?
Viviane Oliveira da Costa BISPO (Instituto Federal da Bahia)

Este artigo científico busca compreender as dificuldades de mulheres negras frente a ma-
ternidade, desejada ou não, e qual o sentimento traduzido nela, tendo em tela o racismo, a desi-
gualdade social e de gênero. Partindo-se do pressuposto de que as mulheres, não são todas iguais 
e de que a análise desse grupo como homogêneo impossibilitaria a percepção de diversas espe-
cificidades, que refletem na maternidade, pretendeu-se identificar as dificuldades da maternidade 
enfrentadas pelas mulheres negras como um grupo isolado. Por isso, deu-se especial ênfase na 
teoria da interseccionalidade, que propõe uma análise acerca das opressões condicionadas pelos 
rótulos de gênero, raça e consequentemente, renda e posteriormente, o intercruzamento dessas 
informações a fim de construir um perfil mais autêntico. Diante de tal análise, pode-se evidenciar 
que embora todas as mulheres sejam consideradas inferiores e subjugadas a condição de domes-
ticação, essa dinâmica torpe ocorre de forma ainda mais penosa ao recorte de mulheres sugerido, 
visto que, cada condição estrutural a qual são submetidas as condicionam de maneira muito mais 
forte a uma degradação em massa.

Palavras-chave: maternidade; gênero, raça. 
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IDOSO E MOBILIDADE: PRINCÍPIOS PROJETUAIS 
E O DESIGN DE INTERAÇÃO
Lívia, B. GURGEL1; Luísa, PARAGUAI2, PUC-Campinas

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos e biomédicos, o aumento da qualidade de 
vida e a elevação dos padrões socioeconômicos contribuíram para mudanças na pirâmide etária 
brasileira: a redução da taxa de natalidade e a consequente queda do número da população jovem 
em detrimento do segmento da terceira idade. Assim, esta transição demográfica tem configurado 
lentamente o Brasil como um país de idosos emergentes, como defende Nasri (2008, p. 55) ao 
afirmar que “o grupo etário composto por pessoas acima de 65 anos cresceu de 3,5%, em 1970, 
para 5,5 em 2000. Em 2050, este grupo etário deverá responder por cerca de 19% da população 
brasileira”.

Neste sentido, descreve-se aqui um estudo de caso para melhor compreender e analisar o 
que já foi feito no campo do design em relação ao idoso: denominado “Health Cloud: Participatory 
design of user interfaces for senior people’s active aging”, do Lulea University Technology. O pro-
jeto problematiza os fundamentos da experiência do usuário e do design participativo em prol do 
idoso com perdas sensoriais (audição comprometida, perda de acuidade visual e diminuição da 
capacidade funcional da memória) (AXELSSON et al., 2017, p. 14, nossa tradução), considerando 
as necessidades e o bem-estar durante o envelhecimento. As propostas projetuais passaram pela 
análise direta do grupo de referência, que inspecionou as funcionalidades de cada protótipo e su-
geriu alterações e incrementos para formalizar o produto final. Neste cenário, “o objetivo geral do 
presente projeto foi empoderar a habilidade de indivíduos idosos de exercer o controle e transfor-
mar sua própria saúde e bem-estar com o suporte de um serviço digital” (AXELSSON et al., 2017, p. 
20, nossa tradução).

Deste modo, assume-se a capacidade de produção do idoso, que procura agir de modo ativo 
na sociedade e, para isso,  busca  por interfaces  tecnológicas  e  aparatos.  Atender  estas  de-
mandas específicas implica em barrar possíveis atos gerontofóbicos ou postura inadequada em 
relação ao papel de atuação do idoso. Mesmo diante de um século marcado pelas possibilidades 
da acessibilidade e do conteúdo universal, ainda existem barreiras entre a atuação do idoso e o seu 
devido lugar de ocupação e participação dentro do âmbito tecnológico.

Palavras-chave: design e tecnologia; design de interação; idoso e mobilidade 
urbana.
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UMA REDE SOCIAL PARA CINÉFILOS: ANÁLISE DA 
ESTRUTURA INTERATIVA DA PLATAFORMA DE 
FILMES LETTERBOXD
Arthur SILVINO GADELHA, UNI71 Diego BENEVIDES NOGUEIRA, UFC2

Na última década, temos testemunhado o desenvolvimento e o declínio de diversas redes 
sociais no campo cibernético. Fundado na Nova Zelândia, em 2012, o Letterboxd é uma plataforma 
on- line pensada para proporcionar interações entre apreciadores de cinema como ferramenta de 
discussão e catalogação. Começando com 17 mil membros, hoje a rede conta com cerca de 1,5 
milhão de contas criadas, sendo 8% desse total no Brasil (Smith, 2019). A página, que também é 
disponibilizada como aplicativo de celular, afasta-se da generalização temática dos fóruns on-line 
e parte para a discussão específica sobre cinema. Assim, seus atores sociais se encorpam de uma 
linguagem determinada, dispostos a (re)descobrir produtos audiovisuais. Para registrar que assis-
tiu a uma obra, cada usuário é induzido a fazer uma avaliação qualitativa de 1 a 5 estrelas, especifi-
car o dia em que o assistiu, marcar hashtags e tecer comentários pessoais, além de saber o que os 
seus amigos pensam daquele filme. A lista de ações possíveis pode ser feita parcial ou totalmente, 
cabendo ao usuário decidir como colaborar com as informações sobre os filmes assistidos. O ban-
co de dados utilizado pela rede remete-nos à visão ubíqua da cooperação no ciberespaço proposta 
por Pierre Levy (1999), já que há uma abertura de composição coletiva por meio do IMDb e TMDB, 
principais bases de informações do Letterboxd que podem ser alimentadas gratuitamente por qual-
quer usuário. A construção de identidade dentro da plataforma sobre a estrutura da representação 
digital aponta para o diferencial da relação de seus “nós” incentivada pela rede (Recuero, 2009). 
Diferente de páginas como o Facebook, no Letterboxd não há espaço para atores sociais “coleti-
vos” representados por um ator social no singular. Existe a dimensão do perfil individualizado, sem 
representação de páginas, grupos, coletivos ou espaços de interesses semelhantes, como comuni-
dades. O único ator social que representa uma experiência coletiva oficial é o da própria plataforma, 
que assume o papel de mediador e arquivador das ações realizadas. Refletindo sobre o conceito 
de Recuero (2009) acerca de capital social, podemos compreender que no Letterboxd tanto ciné-
filos que tecem comentários por lazer quanto cineastas e críticos de cinema dividem a mesma 
estrutura de perfil. No entanto, como forma de agregar mais recursos coletivos à individualidade, a 
rede oferece a possibilidade de “evoluir” as opções de interação tanto com os filmes quanto com 
outros usuários com dois planos de assinatura: “Pro”, que dá acesso a páginas personalizadas de 
estatísticas de movimentação, e “Patron”, que dá acesso à lista oficial de “Usuários”, uma aba que 
reúne os perfis “mais relevantes” para o funcionamento da plataforma. Mesmo oferecendo uma 
hierarquização desses atores sociais, essa não é a característica mais percebida por seus usuários, 
fazendo dessa divisão apenas um meio de arrecadar recursos para a viabilização do serviço. Diante 
disso, as discussões estético-temáticas por meio das notas, comentários, diários e listas nos perfis 
dos filmes são protagonizadas pelo coletivo que aproveita um capital social que é democratizado e 
acessado por todo o grupo de forma igualmente instantânea, interativa e ubíqua.
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HACKEANDO A CAIXA PRETA: TECNOLOGIAS 
LIBERTÁRIAS PARA A INSERÇÃO DE ARTISTAS NO 
MEIO DIGITAL
Bianca C. Orsso, (Unespar)1 Mateus F. L. Pelanda, (PPGTE - UTFPR)2

No panorama brasileiro de arte digital, existem diferentes autores e artistas que têm seus 
trabalhos abrangidos pelo trinômio arte-ciência-tecnologia. Entretanto, o incentivo financeiro e os 
reduzidos espaços expositivos, com ligação a esta linguagem artística, estão destinados à indús-
tria cultural e à artistas influentes, geralmente internacionais, limitando as oportunidades de inser-
ção de novos artistas. Além disso, faltam ações e eventos regionais que fomentem amostras de 
arte digital. Assim, são construídas relações de privilégio, opressoras e colonialistas que fragilizam 
a emergência de um novo cenário. Parte deste problema ocorre a partir de uma construção históri-
ca, que se baseia em uma conjuntura nacional utilitarista da tecnologia e que fetichiza a assepsia 
de técnicas artísticas tradicionais (e.g. pintura, escultura, gravura e entre outros). Os interesses do 
mercado de arte também corroboram para tal propósito. A falta de preparação para armazenagem 
e conservação, assim como a de profissionais especializados na curadoria de tais obras, influen-
ciam na formulação e mantenimento de espaços expositivos.

Como forma de subverter estas relações impostas, a formação de laboratórios, ateliês e 
grupos experimentais independentes, se tornam importantes pontos de partida para a união de 
artistas, inseridos ou não no âmbito acadêmico. Por compartilharem de propósitos comuns, tais 
coletivos constroem espaços que ultrapassam as razões individuais, podendo assim dar mais visi-
bilidade, autonomia e oportunidades para os diferentes atores da comunidade que convivem. Sen-
do consequência disto, emergem festivais, exposições, mostras, cursos e novas discussões. Outra 
forma de combate a este cenário, que também se combina a destes coletivos, está relacionada a 
utilização de tecnologias libertárias, tal como o software livre e aberto e open hardware.

Os softwares livres e abertos, assim como tecnologias open hardware, auxiliam na divul-
gação e possibilidade de ascensão de novos artistas, dando espaços expositivos digitais, acesso 
e popularização para pessoas oriundas, ou não, do universo da programação e de escolas espe-
cializadas em arte. Estas tecnologias também possibilitam a disponibilização de processos criati-
vos, assim aumentando a visibilidade dos trabalhos artísticos e, como troca, ajudam a diminuir o 
distanciamento entre arte e tecnologia (abertura de caixas pretas). Desta forma, criar e promover 
arte digital, com a utilização de tecnologias libertárias, é uma forma de ativismo em meio a esta 
perspectiva.

Esta pesquisa em andamento busca investigar tecnologias libertárias para a construção de 
arte digital, assim como ferramentas de trabalho colaborativo auxiliado por computador (TCAC - 
CSCW) que facilitem a criação de redes de artistas digitais. Para realizar tal objetivo, estão sendo 
mapeadas tecnologias livres, além de tutoriais e materiais expositivos que possibilitem grupos 
de artistas em ascensão a realizarem seus projetos. Como resultados parciais, são apresentadas 
técnicas, processos e materiais que podem auxiliar novos artistas com suas produções e a cons-
truírem vínculos com outros artistas.
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VIDA DE BABÁ: CONCEPÇÕES SOBRE O CUIDADO 
INFANTIL OFERECIDO POR BABÁS NO ROMANCE 
“CANÇÃO DE NINAR”
Vitor Bicudo OLIVA, PUC-Campinas 1, Sofia Creato BONFATTI, PUC-Campinas2 Ta-
nia Mara Marques GRANATO, PUC-Campinas3

Considerando as novas formas de exercício da parentalidade que emergem no cenário con-
temporâneo de transformações sociais que se produziram na esteira da globalização e do capitalis-
mo neoliberal, tais como a inserção definitiva da mulher no mercado de trabalho, o acirramento do 
debate sobre as relações de gênero e a consequente necessidade de compartilhamento do cuidado 
infantil, investigamos uma das formas mais antigas de oferta de cuidado infantil no Brasil– aquele 
oferecido por babás. Nesse novo cenário que se consolida a partir da metade do século XX, as 
figuras da empregada doméstica e da babá cuja origem remonta à escravidão, sendo constituída 
posteriormente por mulheres imigrantes e oriundas das camadas mais desfavorecidas de nossa 
população, ganham cada vez mais espaço e destaque na constituição das famílias ocidentais de 
classe média e alta. Levando em consideração a importância da provisão de um cuidado suficiente-
mente bom para o desenvolvimento infantil saudável, bem como o imaginário social sobre a figura 
da babá, que participam da complexa relação que se estabelece entre patrões, babá e crianças, 
este estudo qualitativo psicanalítico objetiva compreender os sentidos afetivo-emocionais atribu-
ídos ao cuidado infantil oferecido por babás no contexto da parentalidade contemporânea. Para 
isso tomamos o romance “Canção de Ninar”, da escritora franco- marroquina Leïla Slimani que 
narra os desafios e conflitos vividos por um casal, por seus dois filhos e pela babá contratada para 
que a mãe retome seu trabalho. O fichamento do conteúdo do livro, a descrição dos personagens 
e as impressões pessoais do pesquisador durante as repetidas leituras da obra foram registrados 
em um diário de campo para análise interpretativa, buscando identificar concepções, expectativas, 
crenças, fantasias comunicadas pelo narrador e pelos personagens. A análise psicanalítica do ma-
terial colhido permitiu a identificação de três campos de sentido afetivo-emocional, organizadores 
das produções imaginativas que emergem da narrativa: (a)“A sombra da mãe”, campo que discute 
a complexa relação que se estabelece entre mãe e babá no compartilhamento da função mater-
na; (b) “Ela parece uma fada!”, fala proferida no romance pela personagem mãe, que ilustra tanto 
as expectativas maternas quanto o esforço de adaptação da babá para o que se espera dela no 
contexto de uma relação patroa-empregada.; (c) “Um abismo social no quarto das crianças”, que 
discute a interação entre as condições concretas de vida da babá, tais como a desigualdade social, 
a pobreza e o preconceito, e a realidade de vida dos patrões, usualmente bem posicionados social 
e economicamente. O romance de Slimani nos leva a incontornáveis associações do trabalho das 
babás com o trabalho escravo no Brasil, à constatação de um abismo social jamais reconhecido 
ou valorizado, embora relativamente preenchido pelo cuidado das crianças que se colocam como 
ponte entre pais e babá, além do desamparo que caracteriza de saída essa difícil relação entre pais, 
crianças e babá. Esperamos que este trabalho possa subsidiar práticas profissionais afinadas às 
necessidades de pais, filhos e babás, bem como contribuir com o debate social sobre os novos 
modelos de parentalidade e sobre o cuidado compartilhado.
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TECNOLOGIAS DA IMAGEM EM NAINE TERENA
Beatriz FERNANDES PINHEIRO DO AMARAL, (PUC-CAMPINAS)1, Luisa PARAGUAI, 
(PUC-CAMPINAS)2

Pretende-se abordar a poética da artista indígena Naine Terena na obra “Quem roubou essas 
memórias? Quem roubou essas almas?” (2016), uma fotomontagem desenvolvida para o caderno 
da 32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva. No processo de instauração (REY, 2002) da obra da ar-
tista, nota-se a apropriação de tecnologias da imagem e seus elementos modelizados pela cultura 
dominante enquanto produto cultural (fotografia, fotofilme, fotomontagem). Esta atitude se aproxi-
ma do conceito de Dominância Cultural (ROGERS,2006), que se define pelo uso imposto de elemen-
tos da cultura dominante por membros marginalizados. Isto não significa que estes indivíduos su-
bordinados não negociem essa imposição, manifestada no modo e finalidade de apropriação – um 
modo de resistência (ROGERS, 2006). A artista demonstra esse exercício na medida em que traz 
visibilidade para a cultura indígena no contexto urbano, reivindicando a possibilidade de produzir e 
propagar conhecimento de suas próprias narrativas – “local de fala” (RIBEIRO, 2017). Quando Ribei-
ro (2017) toma o lugar de fala como modo de refutar a historiografia tradicional e a hierarquização 
de saberes consequente da hierarquia social, termina por confrontar a autorização de discurso 
que estruturalmente prioriza a identidade branca em detrimento de outras. As possibilidades de 
existência, produção e popularização de conhecimento ampliam-se em identidades sociais, desau-
torizadas a ocupar esse local social de discurso. Deste modo, Naine Terena, na medida em que ope-
racionaliza a temática indígena contemporânea (identidades sociais), instaura suas obras dentro 
dos sistemas legitimadores de conhecimento epistêmico das artes, como universidades, museus 
e galerias. A partir dos conceitos operatórios, materialidades e tecnologias da imagem (REY, 2002), 
contextualiza-se como a artista constitui seu lugar de fala (RIBEIRO, 2017) dentro do sistema da 
Arte. Neste processo, a imagem é resultante da operação técnica do artefato fotográfico e seus 
possíveis desdobramentos em distintos suportes, e apresenta-se como matéria e vestígios do ges-
to poético em uma rede de significantes.
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PARADOXOS E AMBIVALÊNCIAS SOBRE O 
CUIDADO DA BABÁ NO DOCUMENTÁRIO 
“BABÁS” DE CONSUELO LINS (2010)
Gabriel Filippi HEITZMANN, (PUC-Campinas)1 Antonio Richard CARIAS, (PUC-Cam-
pinas)2, Tânia Mara Marques GRANATO, (PUC-Campinas)3

Composto por diferentes entrevistas e arquivos familiares entrelaçados pela narrativa da 
cineasta, o filme ensaístico “Babás” de Consuelo Lins (2010) oferece ao expectador um panorama 
de relatos, fotos e vídeos sobre o cuidado profissional realizado por babás. Diante da fecundidade 
heurística deste audiovisual no qual a cineasta tece um fio de sentido que associa a condição da 
mulher escrava `a da babá no Brasil, nosso interesse neste estudo reside nos sentidos afetivo-e-
mocionais atribuídos `a figura emblemática da babá pela narradora e suas entrevistadas. Após 
repetidas visualizações, registramos em um diário de campo a descrição das cenas e o conteúdo 
das falas das participantes do documentário sobre o cuidado que dispensavam como babás, bem 
como a colagem de imagens que visava comunicar uma mensagem. Analisamos interpretativa-
mente esse material por meio do método psicanalítico, o que possibilitou o acesso a experiência 
emocional das participantes. Identificamos três campos de sentido afetivo-emocional que revelam 
paradoxos e ambivalências que habitam a experiência vivida e posteriormente narrada. Emblemati-
camente nomeado como “O Poder da Babá”, o primeiro campo discute o paradoxo entre a opressão 
social sofrida por essas profissionais e o poder do cuidado que elas exercem para com as crianças 
que lhes foram confiadas. É por meio de uma relação segura, previsível e confiável que as babás 
participam do processo de estruturação psíquica das crianças e oferecem a elas um ambiente 
humano de sustentação para o amadurecimento emocional. O fascínio infantil diante dessa figura 
de cuidado produz ressonâncias afetivas na vida adulta, sendo que as pessoas que por elas foram 
cuidadas expressam uma afeição marcada por reencontros, memórias e saudade. O campo de sen-
tidos “A Estranha Familiar” descreve o paradoxo de uma profissional que participa do cotidiano da 
família e sua rotina diária de cuidados, ao mesmo tempo que figura como estranha ou estrangeira 
aos ritos e narrativas que compõem o imaginário familiar. Assim, apesar de despertar o sentimento 
de estranheza e intrusão no seio familiar, sua autoridade afetivo-emocional lhe permite gozar de 
uma posição de intimidade no que se refere ao cuidado das crianças. O terceiro e último campo, 
“Tenho medo de perder o meu lugar!” desvela a ambivalência parental frente `a necessidade de 
contratar uma babá, ao mesmo tempo que temem perder o amor dos seus filhos. A babá assim se 
torna uma figura tanto a mada quanto odiada pelos pais, visto que sua presença conforta e auxilia 
no cuidado dos filhos, mas também desperta ciúme e inveja em seus patrões. Esperamos que o 
presente estudo contribua para a compreensão do lugar social que a babá ocupa em nossa cultu-
ra, possibilite discussões sobre a importância desta profissional na constituição psíquica infantil 
e viabilize reflexões sobre a complexa relação de trabalho que se estabelece entre pais, filhos e a 
cuidadora infantil.
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A INFLUÊNCIA DO VAPORWAVE NA LINGUAGEM 
VISUAL
Gustavo LUZ1, Luísa, PARAGUAI2, PUC-Campinas

No início dos anos 2010 surge na internet o Vaporwave, um movimento artístico que conta 
com uma produção musical e visual caracterizadas principalmente pelas técnicas digitais de dis-
torção de áudio e imagem. As promessas estilísticas dos anos 80 e 90 e os eventos que marcam 
o começo do século XXI (mais simbolicamente, a queda das torres gêmeas, em 2001), caracteri-
zam esta produção artística que critica as consequências do capitalismo e de seu atual estado, 
o Capitalismo Tardio. Assim, a partir de uma identidade visual e sonora própria que distorce um 
imaginário nostálgico, o Vaporwave expressa as convicções da geração (no caso, os millenials), 
florescendo em comunidades online e nos desdobramentos da cultura pop de diversas maneiras. A 
partir de um estudo de caso, o jogo “DonkeyKong.exe” (2015), descrevem-se os diferentes aspectos 
da linguagem visual, partindo de uma análise iconológica das 3 fases presentes no jogo, criado por 
programadores e designers amadores durante uma sessão de game jam (quando os desenvolvedo-
res se reúnem para produzir um jogo em poucos dias). Assim, é possível ver que o jogo representa 
um ambiente virtual, onde os elementos de glitch (quebra visual) e da música desacelerada refle-
tem sensorialmente as quebras e distorções ideológicas e sociais presentes no mundo capitalista. 
Os elementos figurativos e simbólicos do jogo tocam em temas como a acumulação de riquezas 
(figurativamente expressa através das bananas coletadas no jogo); a educação da sociedade para 
o consumo (expressa pelo uso de palavras que são coletadas como “consumir” e “obedecer”) e a 
quebra das promessas do capitalismo e seu estágio tardio (expresso pelo personagem idoso em 
uma queda livre enquanto comerciais antigos distorcidos passam ao fundo). Então, o jogo, no con-
texto do movimento Vaporwave, aborda os estudos ativistas que discutem a estruturação da so-
ciedade e seu sistema econômico, passando por estudos marxistas e pós-modernos, e assumem 
a arte como catalisadora de movimentos ativistas, unindo pessoas ao redor do mundo com ideias 
semelhantes a se expressarem, e sua difusão na cultura popular.
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ATIVISMO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO ESPORTE: 
QUANDO AS CAUSAS ENTRAM EM CAMPO
Frederico GIRNOS, PUC-CAMPINAS

Este trabalho tem o intuito de analisar como o esporte somado a cultura das massas se 
tornou uma forte arma social que molda a visão daqueles que o acompanham. Por isso, desde 
que começou a dar seus primeiros passos para sair do amadorismo e se tornar institucionalizado 
e profissional, alguns grupos sociais passaram a usar da sua força e peso para promover suas 
bandeiras de apoio e inclusão. O esporte moderno nasceu como uma prática exclusiva de homens 
brancos e endinheirados, nessa pesquisa busco entender como ao longo dos anos, grupos que 
eram excluídos das práticas esportivas foram conseguindo espaço no meio e abriram as portas 
para que outros pudessem seguir o mesmo caminho. Também procuro tentar mostrar a força des-
sas inclusões para movimentos antirracistas e antimisóginos, além de tentar entender porque até 
os dias atuais é muto difícil de se ver atletas homossexuais nas competições de elite. Para mostrar 
isso, busco mostrar como os atletas internacionais usam sua voz para expressar apoio as causas 
sociais que muitas vezes vão contra as próprias ligas que fazem parte, além de uma comparação 
de consciência social entre atletas brasileiros e de outras nacionalidades, pois em um país onde 
a maioria da população é negra, muito pouco se vê dos esportistas brasileiros em apoio a causas 
sociais em relação ao que alguns ao redor do globo fazem. Há também o intuito de demonstrar por 
meio da pesquisa a importância que os movimentos sociais advindos do esporte tem na socieda-
de, como por exemplo a Democracia Corinthiana, considerada o maior da história do futebol bra-
sileiro, formada por jogadores politizados do Corinthians que em plena ditadura militar, formaram 
um sistema político interno de igualdade e protestos realizados dentro de campo que mostravam o 
descontentamento com o governo. Além de enfatizar grandes movimentos atuais como os protes-
tos de torcidas organizadas contra o fascismo e o governo atual, ou iniciativas internacionais como 
o “we race as one” (Nós corremos como um, em tradução livre) criado pela Fórmula 1 com intuito 
de representar a diversidade e as preocupações sociais dos fãs do esporte.
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FEMINISMO EM QUADRINHOS: O RETRATO DE 
DUAS ÉPOCAS A PARTIR DAS ANTOLOGIAS 
WIMMEN’S COMIX E WOMANTHOLOGY
Ana Luiza Schmidt Trippe FERNANDES, (PUC-Campinas), Tarcisio Torres SILVA (PU-
C-Campinas)

O feminismo nos quadrinhos está cada vez mais em pauta, visto a evolução do movimento 
feminista ao longo das décadas. Entretanto, esse feminismo se manifestou de diferentes manei-
ras, de acordo com o contexto. Este artigo busca estudar as diferentes formas que o feminismo 
se manifesta através de duas antologias feitas em épocas diferentes, Wimmen’s Comix e Woman-
thology. A escolha dessas duas antologias se deu devido ao fato de serem antologias bastante 
representativas de trabalhos conjuntos produzidos por mulheres nos respectivos momentos de sua 
produção. Através de um estudo quantitativo e qualitativo das duas obras, compreendemos que as 
obras diferem em função do contexto em que foram produzidas, mostrando a influência das ondas 
feministas na produção cultural das duas épocas. Para a análise foram feitas fichas codificadoras, 
uma para cada história, totalizando mais de trezentas e cinquenta fichas. As fichas foram divididas 
em quatro itens: feminista, para verificar se a história analisada abordava o feminismo falando 
sobre temas feministas ou apenas apresentando mulheres em sua naturalidade; roteiro original 
ou adaptado, para verificar se a história analisada tem ou não tem inspiração em alguma história 
real ou obra já produzida; história com poderes ou sem poderes, para verificar se a mesma envolvia 
super-poderes ou poderes mágicos ou não envolve; gênero da história. Após a análise, conclui-se 
que para a construção dos dois quadrinhos feministas houve influências tanto do contexto político 
geral do feminismo quanto dos quadrinhos em si, de acordo com as suas determinadas épocas. 
Foi-se analisado também a questão da interseccionalidade em ambas as antologias, mas perce-
beu-se que se tratavam de um olhar feminista muito próximo aos padrões da sociedade, com seus 
acertos e erros.
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A POSSE DE ARMA DE FOGO NO BRASIL: UM 
ESTUDO DE GÊNERO E ENQUADRAMENTO 
MIDIÁTICO NO JORNAL FOLHA DE S. PAULO
Julia Helena de Sousa VILELA, PUC-Campinas1 Carlos Alberto ZANOTTI, PUC-Cam-
pinas2

O trabalho aqui desenvolvido procurou apurar o enquadramento noticioso com que o tema 
“posse de armas de fogo no Brasil” foi apresentado aos leitores do jornal Folha de S. Paulo, bem 
como seu reflexo em colunas fixas, artigos opinativos e cartas publicadas no Painel do Leitor. O re-
corte proposto foram as edições que circularam entre 1º de dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 
2019. No período, o então recém-empossado presidente Jair Bolsonaro, cumprindo promessa de 
campanha, baixou decreto afrouxando exigências para a pose de armas de fogo no país. A elabora-
ção deste estudo foi amparada em pesquisas bibliográfica e documental, combinadas à Análise de 
Conteúdo. Para mapear os textos relativos ao tema, partiu-se de uma classificação morfológica de 
acordo com os gêneros e as categorias do jornalismo, separando-os entre textos manifestamente 
informativos e textos manifestamente opinativos. No recorte temporal abrangido pela pesquisa, fo-
ram publicados 174 textos que abordam ou citam o tema aqui pesquisado, que apareceu 16 vezes 
em chamadas de primeira página. Quantificando os gêneros jornalísticos, observou-se que o tema 
ficou equilibrado percentualmente entre textos informativos e opinativos, cada um representando 
50% do total. Notou-se também uma quantidade significativamente maior de textos opinativos de-
saconselhando a posse de armas de fogo: 75 contrários e 12 favoráveis. Os dois editoriais – espa-
ços onde o periódico expressa claramente sua opinião – publicados no período relacionam a posse 
de armas de fogo ao aumento do índice de homicídios e ao fracasso do Estado em manter a lei e 
a ordem, argumento que o jornal adota para se posicionar contrariamente ao decreto presidencial. 
Foram publicadas 32 cartas contendo opiniões sobre a flexibilização da posse de armas, sendo 29 
contrárias e 9 favoráveis, o que denota uma sintonia entre o que pensam o jornal, seus colaborado-
res e a opinião de sua audiência. Em relação ao enquadramento adotado na abordagem do tema, o 
jornal dirigiu sua cobertura de modo a oferecer ao leitor um amplo leque de argumentos que expres-
sam seu esforço para retratar a posse de armas como um retrocesso civilizacional, apresentando 
a mudança no Estatuto do Desarmamento como uma ameaça à vida. Foram 16 chamadas de capa 
ao longo dos três meses analisados: 2 em dezembro, 13 em janeiro e uma em fevereiro. Entre as 
chamadas, percebeu-se uma maior quantidade de títulos de textos contrários ou que desqualificam 
os argumentos favoráveis à posse de armas. Buscando oferecer voz a ambos os lados, o jornal pu-
blicou dois textos com chamadas de capa favoráveis ao armamento. No entanto, em suas respecti-
vas páginas internas, os textos estão localizados ao lado de matérias que esvaziam as justificativas 
ali apresentados pelos defensores do decreto. Os argumentos do jornal foram ainda apoiados em 
pesquisas que apuraram que a maioria da população era contrária à proposta.

Palavras-chave: Enquadramento noticioso; Armas de fogo; Folha de S. Paulo; 
Framing Analysis

1 Graduanda da Faculdade de Jornalismo da PUC-Campinas, onde desenvolve iniciação científica. E-mail: juliahsv20@
gmail.com
2 Doutor em Ciência da Comunicação pela ECA-USP; professor e pesquisador da Faculdade de Jornalismo e do Progra-
ma de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, da PUC-Campinas. E-mail: zanotti@puc- campinas.edu.br



228

DESIGN VISUAL E ATIVISMO FEMINISTA NO 
BRASIL
Lorenzza FIOR (PUC-Campinas)1 Tarcisio Torres SILVA (PUC-Campinas)2

O presente estudo tem como objetivo analisar o feminismo dentro do movimento que vem 
sendo chamado de Design Ativista, que teve início no Brasil com uma pequena comunidade, reu-
nindo criadores visuais que “não aguentavam mais” ver tanta coisa errada. Após expressarem suas 
ideias, viram que isto acabou tomando uma grande proporção. Tudo começou na época das elei-
ções em 2018, quando foi criado o grupo com mais de quatro mil designers de todo Brasil.

As mulheres ativistas ocupam espaço no movimento com desenhos e frases de motivação 
que buscam fazer com que suas vozes sejam ouvidas e seus direitos respeitados. Com ações de-
mocratizadas, jovens de vários lugares do Brasil buscam por meio do design expandir o tema com 
a criação de tags e postagens em redes sociais tais como o Instagram, de forma a incentivar a luta 
feminina em busca de respeito com o principal tema “chega de assédio”.

Entre os exemplos recentes de atuação feminina no movimento, um grupo teve uma atuação 
muito importante nas eleições e foi de lá que surgiu uma arte bastante significativa do movimento 
#EleNão. Outro exemplo é o da frase/desenho “Ninguém solta a mão de ninguém”, que aparece no 
final das eleições de 2018. Os dois representam um universo maior de designers e desenhistas que 
produzem diversas imagens tanto escritas como em desenho tentando atingir a maior quantidade 
de pessoas para as diferentes causas do movimento feminista.

Neste trabalho, analisaremos algumas dessas artistas com suas respectivas obras dentro 
do movimento. Como resultado, busca-se maior conhecimento sobre o assunto e a melhor com-
preensão das formas como o movimento pode contribuir para a democracia, a formação cidadã e 
para os direitos das mulheres.
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ANITA GARIBALDI EM TRAVESSIA: NARRATIVA E 
IDENTIDADE NO ROMANCE HISTÓRICO1
Jovana Furlan GAIOTTI (PUC-Campinas)2 Eliane Fernandes AZZARI (PUC-Campi-
nas)3

Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu na cidade de Laguna, no estado de Santa Catarina, local 
em que conheceu Giuseppe Garibaldi, um dos líderes da Revolução de Farroupilha. Em1839, Giu-
seppe e Ana Maria fugiram da cidade e, após se casarem em outro país, a brasileira passou a lutar 
ao lado do general italiano a favor dos republicanos, contra o então governo imperialista brasileiro. 
Foi graças a seu relacionamento com Giuseppe que o nome “Anita” surgiu. Anita Garibaldi há muito 
é conhecida como a “heroína dos dois mundos”, título que carrega por ter lutado ao lado do marido 
italiano no Brasil e na Itália. Sua estória de vida foi retomada nas últimas décadas, sendo menciona-
da pelo importante papel que desempenhou nas batalhas em que participou, cujos registros a con-
templam como a única mulher a empunhar armas em meio aos soldados em Farroupilha, enquanto 
ainda cuidava de seus quatro filhos. Sua jornada também passou a ser recontada nas páginas dos 
romances, tais como o escrito por Letícia Wierzchowski, em sua ficção contemporânea Travessia 
(2017). Nessa narrativa, que usa fatos históricos como ilusão referencial para legitimar a ficção 
(ARFUCH, 2010), Giuseppe e Anita Garibaldi são focalizados a partir de diferentes pontos de vista 
que permitem, inclusive, que Anita “retome” sua própria (auto)biografia em voz póstuma. Nesse 
contexto, o presente estudo relata nossa pesquisa que investigou aspectos formais e discursivos 
no romance de Wierzchowski (2017), a partir da perspectiva bakhtiniana (2015;2018), da discussão 
acerca da construção do nome e da identidade narrativa (RICOEUR, 1991) e buscou aproximações e 
afastamentos entre “Travessia”, o gênero romance histórico (LUKÁCS, 2009) e os Estudos Culturais 
(SILVA, 2000), para tratar da construção social de identidades. Nossa análise sugere que Ana Maria, 
ao tornar-se Anita Garibaldi, passou a ser mais que uma figura histórica ligada a movimentos revo-
lucionários republicanos no Brasil e na Itália, já que na ficção assume ares mais humanos, como 
um sujeito social. No entanto, discutimos também de que forma os esforços empenhados por Wier-
zchowski (2017) em seu romance, no sentido de narrar a relação romântica de Anita e Giuseppe, 
também resultam na construção e na perpetuação de um olhar romantizado acerca da identidade 
de uma mulher que, apesar de seu desempenho em revoluções no século XIX, continua sofrendo 
apagamento histórico, em função do lugar que ocupou na vida de um homem.
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MITO, DISCURSOS E IDENTIDADES (EM) 
NARRATIVAS SOBRE/DE LILITH EM ESPAÇOS 
DIGITAIS
Amanda Lis Pasquanelli VITAL1, (PUC- Campinas) Eliane Fernandes AZZARI2, (PUC-
-Campinas)

Este trabalho integra nosso estudo de construções identitárias de sujeitos contemporâneos. 
Teve por objetivo mapear a presença de Lilith – figura mitológica controversa –, em múltiplas produ-
ções, tais quais as materializadas por textos verbais, imagéticos e/ou multimodais, circulados em/
por diferentes mídias digitais e ambientes, tais como: comunidades de fãs; personagens criadas 
para narrativas de videogames online e/ou para seriados transmitidos via streaming; produções do 
âmbito da fanart e de cosplays. Foram incluídas threads em redes sociais em que o “nome Lilith” 
protagoniza trocas de informação sobre esse mito e blogs (tanto institucionais quanto amadores), 
entre outras produções que recorrem a Lilith como um tema, um nome e/ou um arquétipo. Após 
mapearmos ambientes digitais, os dados foram selecionados para formar o corpus da pesquisa. 
Nesta etapa adotamos procedimentos metodológicos da Etnografia digital (Pink et al, 2016), o que 
resultou em grande número de dados que foram organizados quantitativamente em plataforma de 
curadoria online. Assim, o espaço digital foi investigado enquanto campo de produção e divulga-
ção cultural, mas, devido a seu regime de constante expansão e instabilidade, não houve pretensão 
de contemplá-lo integralmente. Dos espaços a que delimitamos nossa busca resultou um corpus 
com 86 produções distintas, que foram disponibilizadas por seus enunciadores de maneira pública 
e gratuita. A seguir, os dados que atenderam aos critérios estabelecidos nos objetivos do projeto 
foram categorizados de acordo com o tipo de produção e de mídia digital em que circulavam e, 
finalmente, foram submetidos à análise. Nosso dispositivo teórico-analítico foi elaborado a partir 
da visão dialógica bakhtiniana, adotada como orientação para o entendimento das relações entre 
sujeitos, linguagem e cultura. Nosso objetivo específico, nesta etapa, foi identificar discursos que 
invocam a figura e/ou nome Lilith no estabelecimento de identidades narrativas – termo que toma-
mos da discussão de Arfuch (2010). Dessa forma, dedicamos parte do estudo a resenhar trabalhos 
que se dedicam a discutir Lilith enquanto mito que fundamentou arquétipos que percorreram cami-
nhos desde as tradições orais na antiguidade até as narrativas virtuais de nosso tempo. Encontra-
mos também suporte nos estudos de Sicuteri (1998) e Koltuv (2017) para traçar os (per)cursos de 
Lilith-mito, e em Agamben (2007), para o entendimento da imagem simbólica, do qual trouxemos 
os conceitos sobre o sagrado e o profano nas relações humanas. A fim de sustentar nossa visão 
do papel da paisagem digital como tempo-espaço para o compartilhamento dessas produções, 
recorremos a Felinto (2003). Ademais, apoiamos nossa visão de que os dados encontrados carac-
terizam réplicas ativas dos sujeitos à enunciados (e seus discursos) anteriores, encontramos apoio 
nas proposições de Bakhtin (2017) sobre os discursos e os “atos” comunicativo-discursivos dos 
sujeitos. Desse modo, obtivemos um panorama geral de diferentes produções dos dias atuais que 
evidenciam que discursos acerca das identidades da mulher ainda são constituídos/propagados/
perpetuados a partir da elaboração e da promoção de narrativas que outorgam a Lilith o papel de 
representar identitariamente as mulheres – quer seja como visão de si mesmas, ou de seus olhares 
sobre outrem.
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O SUJEITO MASCULINO NO SITCOM FRIENDS: 
DISCURSOS E IDENTIDADES
Arthur Elias DEPIERI (PUC-CAMPINAS)1, Eliane Fernandes AZZARI (PUC-CAMPI-
NAS)2

Questões acerca da masculinidade – cujos conceitos e definições têm caráter social e his-
toricamente estabelecidos – assolam relações contemporâneas, o que justifica a relevância de 
estudos que promovam e ampliem as discussões em torno do tema. Assim, o trabalho que ora rela-
tamos teve como objetivo geral investigar construções/representações de identidades masculinas 
tomadas em discursos circulados em diálogos elencados do seriado televisivo “Friends”, que foi 
produzido entre os anos de 1994 e de 2004. A partir da seleção de cenas de diferentes episódios, 
em diferentes temporadas, levantamos enunciados que materializam construções discursivas que 
focam nossa temática central. Escolhemos esse objeto para estudo pois entendemos que, no âm-
bito das produções culturais, séries elaboradas para televisão constituem contexto que reúne um 
público expressivo, de diferentes idades e que, portanto, abarcam relevante papel na legitimação e 
na perpetuação de discursos na sociedade. De abordagem qualitativa, nosso estudo consistiu no 
levantamento de falas de personagens, a partir dos textos originais, em língua inglesa, que com-
puseram o roteiro da série. Esses extratos nos permitiram observar manifestações de arquétipos/
estereótipos acerca da masculinidade, o que analisamos face à resenha teórico-crítica que elabo-
ramos com base nas discussões de Foucault (1999; 2006), Bourdieu (2012), Boris (2006) e Pekala 
et al (2014), entre outros autores. Nosso corpus advém especialmente de recortes selecionados no 
primeiro e no segundo episódios da primeira temporada; do décimo e do décimo-terceiro episódios 
da sétima temporada e, finalmente, do segundo episódio da décima e última temporada do sitcom 
anglófono. Priorizando a análise da materialidade verbal, nossos resultados – discutidos a partir do 
campo dos estudos da linguagem, das mídias, da filosofia e da sociologia –, nos informam que, em 
vários momentos, os discursos circulados no seriado “Friends” (mundialmente  apreciado), ainda 
que recorrendo a efeitos de humor, estão constituídos a partir de uma visão patriarcal e heteronor-
mativa que reitera relações de poder e diferença amplamente compartilhadas em nossa sociedade, 
ainda nos dias correntes.
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UM OLHAR SOBRE OS INFLUENCIADORES 
DIGITAIS CRISTÃOS: CONFLUÊNCIAS ENTRE 
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, O EVANGELHO E 
A MÍDIA
Ricardo Kuhl Bretones, PUC-Campinas 1, Tarcisio Torres Silva, PUC-Campinas2

Durante a década de 2000, com a ascensão da tecnologia e da Internet, o tema religião e 
espiritualidade também se desenvolveu no mundo moderno. Como a maioria dos meios tradicio-
nais, com a nova indústria  4.0, o que antes eram programas televisionados começou a  se propagar 
também via streaming nas redes sociais. O que era uma via de mão única entre a mensagem e o 
receptor se transformou em interatividade e os poucos players desse nicho se tornaram em uma 
quantidade considerável de criadores de conteúdo.

Os algoritmos têm contribuído para o maior engajamento de públicos e isso inclui também o 
universo da fé. Para estudarmos o fenômeno midiático atual em questão, foram selecionados dois 
casos excepcionais de crescimento em influência digital. O primeiro, o pastor Deive Leonardo, é 
bastante significativo em função do crescimento orgânico (mídia a qual não precisa ser paga para 
ser propagada para pessoas novas pelas redes sociais), com mais de 3,5 milhões de inscritos em 
seu canal do Youtube em pouco mais de um ano. Além de Leonardo, vamos observar o caso do 
ministério digital JesusCopy, que teve uma linha de crescimento exponencial nos últimos tempos, 
chegando a 1,26 milhões em junho de 2020. Nesse caso, não só os números que impressionam, 
mas também a grande influência que possuem entre os seguidores, gerando altíssimo engajamen-
to com eles.

Herdeiros de uma tradição já aberta por outros religiosos midiatizados através dos meios 
de comunicação de massa (como por exemplo o Pe. Marcelo Rossi nos anos 90 e, mais recente, o 
Pe. Fábio de Mello), essas personalidades foram escolhidas a partir da relevância no meio, seja de 
maneira quantitativa ou qualitativa.

A análise quantitativa será feita pela ótica da quantidade de impressões, seguidores e média 
de visualizações. Já a análise qualitativa será feita a partir da análise dos conteúdos veiculados 
pelos influenciadores, influência durante a participação em eventos, compra de produtos e teste-
munhos sobre impacto na vida prática de consumidores das mídias.

O método de análise de postagens específicas será dividido em três pilares; a mensagem 
passada, as ferramentas de comunicação (rede social, produção audiovisual, etc.) e o resultado 
obtido. Como o objetivo do trabalho é entender o fenômeno como um todo de cada um dos dois 
casos, temos que pensar em cada ponto de contato com o seguidor como ponto em uma grande 
teia que forma a imagem digital desses “players”.

Observamos que enquanto as redes sociais trabalharem de forma a alavancar o conteúdo 
entendido como relevante, e a mensagem do Evangelho continuar carregando essa grande força 
em sua comunicação, veremos a repetição desse fenômeno “explosivo” nos números do nicho.
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“O PARADOXO FEMINISTA” DO FEMINISMO 
ISLÂMICO E SUA INFLUÊNCIA NA VIDA DAS 
MULHERES MUÇULMANAS: ONG MUSAWAH 
COMO ESTUDO DE CASO
Carolina Machado DE PAIVA, (FACAMP)1

Resumo: O seguinte trabalho foi apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso, e tem 
como objetivo analisar o surgimento e atuação do feminismo islâmico, bem como a capacidade 
do movimento de impactar na vida das mulheres muçulmanas. Para tal, foi analisada a evolução 
histórica do movimento feminista como um todo, desde seu início no século XIX, em que a principal 
reivindicação das mulheres era a busca pelo voto, até o início da Terceira Onda do movimento, nos 
anos 1980, em que pautas como o feminismo pós-colonial passam a ser abordadas e apontam que 
existe certa discriminação e incompreensão dentro do próprio feminismo (DORLING KINDERSLEY, 
2019). Também foi abordado o tema do feminismo dentro da disciplina de Relações Internacionais 
(RI), tendo em vista que, como explicado por J. Ann Tickner (1992) e Sandra Whitworth (1994), as RI 
valorizam muito temas de segurança e high politics, muitas vezes negligenciando e até excluindo a 
presença e experiência femininas nesses espaços. Nos anos recentes, o Teoria Feminista ganhou 
espaço no universo das RI, graças às autoras feministas como as citadas anteriormente; no en-
tanto, essas autoras ainda demonstram certa dificuldade em analisar questões que concernem as 
mulheres fora do escopo ocidental, o que reforça o argumento apresentado pelo feminismo pós-co-
lonial de que as mulheres não-ocidentais pouco são incluídas nas análises feministas mainstream. 
Assim, foi exposto o surgimento do feminismo islâmico, um movimento que tem como principal 
objetivo a reinterpretação dos textos sagrados do Islã a partir de uma visão de inclusão e igualdade, 
com o objetivo de tentar superar a instrumentalização da religião pela política nos países muçul-
manos, que ajuda a reforçar a sociedade patriarcal ali existente. Esta análise foi feita por meio de 
um estudo bibliográfico e do estudo de caso da Organização Não Governamental (ONG) feminista 
islâmica Musawah, que pretende demonstrar como o ativismo das feministas islâmicas, que estão 
inseridas na realidade dos países islâmicos e observam de perto as opressões impostas a elas, 
afeta a vida das mulheres muçulmanas de maneira regional, nacional e internacional Este trabalho 
também visa posicionar o feminismo islâmico dentro das teorias de Relações Internacionais, bem 
como introduzi-lo aos debates no mundo ocidental, de forma não enviesada, tendo em vista que a 
visão ocidental acerca do oriente foi construída ao longo de séculos a partir de uma narrativa de 
poder partindo da hegemonia ocidental, de acordo com o conceito de Orientalismo apresentado por 
Edward J. Said (1978).
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REDES GLOBAIS, IDENTIDADE E DIVERSIDADES 
NA SOCIEDADE DE CONSUMO: ANÁLISE DE 
DISCURSO DE ENTIDADES NO ECOSSISTEMA 
DIGITAL
Bruno Rafael AUGUSTO1, Marcelo Pereira da SILVA(PUC-Campinas)2

Desde a instauração da Internet, o ser-humano buscou se localizar em meio a tantas narra-
tivas que se intercambiam no espaço digital. Neste “local”, há trocas constantes de diálogos entre 
entidades que procuram se destacar num universo de diversos atores, objetivando a conquista de 
uma audiência que consuma seu conteúdo, produto ou serviço. Após quase meio centenário de 
existência, essa ágora virtual se transformou em um dos principais enfoques de estudo, no qual se 
procura estabelecer informações de valor a respeito de seus elementos constituintes, sobretudo a 
respeito dos usuários. As redes sociais digitais, derivadas deste meio, são um dos pilares princi-
pais de pesquisa, tendo em vista a facilidade de acesso do usuário e a troca de informações com 
outrem, incluindo a criação e o consumo dos dados. Denominados Prosumers – teoria proposta 
por Toffler, que depreende a existência de um indivíduo que é, ao mesmo tempo, produtor e con-
sumidor – os usuários das redes on-line estão cada vez mais exigentes quanto o que é oferecido 
pelas entidades no escambo capitalista, pois, na conjuntura atual, procuram consumir somente 
aquilo que lhes produza sentido e o que os representa. Atentas a este novo hábito de consumo, 
entidades iniciaram um processo de ressignificação de seus atos comunicacionais, dando primazia 
à diversificação de assuntos desenvolvidos em seus canais de comunicação digitais, com enfoque 
principal nos relacionados às minorias (negros, mulheres, LGBTQIA+, entre outros). Esta mudança 
de mentalidade é provocada pelo movimento de “primavera das minorias”, que vindica a presença 
e protagonismo de um novo público, muitas vezes marginalizado, em todas as esferas sociais, so-
bretudo no mercado. No meio deste contexto, muitas personalidades, como o escritor e usuário da 
rede social Twitter, Ale Santos – conhecido pelo nome de usuário @Savagefiction – são creditados 
pela contribuição de conteúdos que buscam reconstruir a história da população negra. As criações 
destes textos se tornaram fomentos para discussões identitárias dos negros presentes nas redes 
e fora dela. As trocas geram movimentos de interação e, consequentemente, maior atenção por 
parte dos usuários e entidades mercadológicas. Empresas como Ambev – indústria de bebidas – e 
Natura – indústria de cosméticos – tornaram-se multiplicadoras das pautas, dando maior visibili-
dade às exigências dos públicos que as vindicam. Neste contexto, as entidades se apoderaram da 
discussão das diversidades, os públicos se conectam de forma mais eficaz a certos dizeres e a ven-
da de produto ou serviço pode ser facilitada. O resultado desta ação é observado, principalmente, 
nos balanços financeiros destas empresas e o índice de qualidade descrito pelos consumidores. 
Este estudo propõe, portanto, por meio do dispositivo teórico- metodológico da análise de discurso, 
entender a construção dos discursos das entidades nas redes sociais digitais, quais os elementos 
usados para a conexão aos públicos, além de entender como se dá o processo de apoderamento e 
remodelagem das narrativas por parte dessas entidades mercadológicas.
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ELA CRESCEU: A REPRESENTAÇÃO DE MAISA 
E DA ADOLESCENTE CELEBRIDADE NO 
JORNALISMO BRASILEIRO
Sofia MACIEL PONTES (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS)1 Ju-
liana DORETTO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS)2

Este trabalho tem o objetivo de investigar a representação midiática da jovem atriz Maisa 
Silva, que tem se posicionado publicamente em questões relacionadas sobretudo a equidade de 
gênero e sexualidade. Temos como base teórica estudos sobre o modo como a adolescência ére-
tratada na mídia (BUCKINGHAM, 2006; DORETTO, 2015), que mostram que os mais jovens costu-
mam ser apresentados ou como seres problemáticos ou que revolucionam o mundo. Maisa tem 
5,48 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e outros 29,7 milhões a seguem no Instagram. 
Hoje com 18 anos, ela foi descoberta aos 3, em um quadro de cantores calouros do programa Raul 
Gil no canal televisivo Band. Dois anos mais tarde, em 2008, foi contratada como apresentadora de 
três programas no SBT. A partir dos discursos dessa adolescente de bastante influência entre os 
jovens brasileiros, que acabam por chegar ao noticiário, temos a intenção de debater as formas de 
representação dos mais jovens em canais on-line do jornalismo brasileiro. A metodologia adotada 
será a análise de conteúdo, segundo Bardin (2011). Coletaremos matérias jornalísticas que falam 
da influenciadora Maisa em 2018 e 2019, em sites generalistas, como Estadão e Veja, e em páginas 
especializadas na cobertura de celebridades, como O Fuxico e Caras. A partir disso, identificaremos 
elementos da construção jornalística presentes nas reportagens que tratam de Maisa, como valo-
res-notícia (SILVA, 2005) e enquadramentos (GUTMANN, 2006), para compreender as situações em 
que sua figura ganha representação na mídia, com diferentes vieses. Entre os resultados, espera-se 
repensar as atuações do jornalista diante da diversidade dos públicos e suas demandas específi-
cas, com foco sobretudo na necessidade de construir representações mais plurais a respeito dos 
adolescentes, e discutir o papel que jovens com projeção midiática têm nos debates dos temas 
atuais. Objetiva-se ainda contribuir para a elaboração de um manual, voltado a jornalistas e comu-
nicadores, sobre práticas de escuta de adolescentes na produção jornalística, de modo a qualificar 
a cobertura.

Palavras-chave: Adolescência; Jornalismo; Juventude; Representação, Maisa 
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GRETA THUNBERG E O CASO “PIRRALHA”: A 
REPRESENTAÇÃO DA ADOLESCÊNCIA ATIVISTA 
NO JORNALISMO BRASILEIRO
Beatriz GARCIA BORGHINI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS)1 
Juliana DORETTO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS)2

Este trabalho tem o objetivo de investigar a representação midiática da ativista ambiental 
Greta Thunberg, de 17 anos, no episódio em que a jovem sueca foi chamada pelo presidente da 
República do Brasil, Jair Bolsonaro, de “pirralha”, em 2019. Isso ocorreu após a adolescente ter 
criticado a falta de medidas do governo brasileiro de proteção aos povos indígenas brasileiros da 
etnia Guajajara, que estavam sendo mortos a tiros, no Maranhão. Como resposta, em suas redes 
sociais, Greta colocou em sua biografia do Twitter a palavra “pirralha”, autodeclarando-se assim. A 
jovem começou sua jornada como ativista em 2018, quando decidiu não frequentar as aulas para 
protestar contra as ondas de calor e incêndios na Suécia. O protesto ganhou proporções mundiais 
por meio nas redes sociais: sua ação repercutiu na internet, e acabou sendo reproduzida por outros 
jovens, em diversos países. Tendo como base teórica estudos sobre a representação da adoles-
cência na mídia (BUCKINGHAM, 2006; DORETTO, 2015), esta pesquisa se volta à análise de mate-
riais jornalísticos da mídia nacional e regional que cobriram o caso, de modo a compreender se os 
textos reproduziram estereótipos ligados ao conceito contemporâneo de adolescência. Na mídia, 
as crianças e adolescentes costumam ser representados, em algumas vertentes, ou como mais 
talentosos do que as gerações anteriores, ou como problemáticos, sobretudo pelo uso das novas 
tecnologias (DORETTO, 2015). A metodologia adotada será a análise de conteúdo, segundo Bardin 
(2002). Iremos coletar reportagens que retratam o caso na mídia jornalística on-line, em sites regio-
nais, como o “G1”, e em páginas nacionais, como o site dos jornais “Folha de S.Paulo” e “O Estado 
de S. Paulo”, e compararemos como Greta e o presidente Jair Bolsonaro foram tratados nesses tex-
tos. Entre os resultados esperados, objetiva-se contribuir para a elaboração de um manual, voltado 
a jornalistas e comunicadores, sobre práticas de escuta de adolescentes na produção jornalística, 
de modo a qualificar a cobertura. Espera-se ainda discutir os modos como o jornalismo tem tratado 
a participação política e ativista dos jovens, objetivando a proposição de mudanças importantes 
nas rotinas produtivas, de modo a quebrar estigmas e estereótipos relacionados à adolescência.

Palavras-chave: Adolescência; Jornalismo; Representação; Greta Thunberg; 
Juventude.

1 Estudante do terceiro período do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas; sofiamp89@
gmail.com.
2 Professora e pesquisadora do Programa PPG-LIMIAR (Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguagens, 
Mídia e Arte); jdoretto@gmail.com.



238

CIRCULAÇÃO DA (IN)DIFERENÇA E DO 
PRECONCEITO EM REDES SOCIAIS VIRTUAIS – 
O DISCURSO DE ÓDIO AOS MUÇULMANOS NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO
Paloma Pereira RUIZ, Marcelo Pereira da SILVA(PUC-Campinas)1

Apesar da imigração árabe para o Brasil ser antiga, a sua cultura ainda é desconhecida em  
vários aspectos, especialmente ao que tange à questão religiosa. O imaginário nacional a respeito 
do islamismo é permeado por diversos estereótipos que são, em grande parte, construídos pela 
mídia tradicional. Além dos produtos de entretenimento, a cobertura de ataques terroristas ganhou 
as manchetes internacionais nos últimos tempos e, com isso, a associação entre árabes, muçulma-
nos e terroristas tem se tornado frequente.

A forma como o terrorismo é retratado pela mídia tradicional, particularmente a televisão, 
fomenta o pensamento de que o problema está na crença islâmica e não nos indivíduos terroris-
tas. Para ilustrar o problema, podemos citar o atentado ao jornal Charlie Hebdo. A sede do jornal 
foi atacada por terroristas após charges sobre o profeta Maomé serem publicadas. Outro exemplo 
poderia ser a cobertura do ataque às Torres Gêmeas feita pela Rede Globo. Em ambos os casos, a 
figura “muslim” é associada ao vilão, seja com as imagens do Jornal Nacional mostrando um grupo 
de muçulmanos comemorando a queda das torres ou repassando a ideia de que os seguidores do 
islamismo são terroristas. Lembrando que nas coberturas o lado histórico dos conflitos na maioria 
das vezes é, discursivamente, esquecido.

Outra estereotipia retratada diz respeito à ideia do homem árabe opressor e ligado ao agen-
ciamento de prostituição. Essa imagem foi incorporada no imaginário brasileiro depois da exibição, 
entre 2012 e 2013, da novela Salve Jorge, que tinha como pano de fundo a Turquia para narrar o 
tráfico humano e a exploração sexual. Sendo que as rotas do tráfico de pessoas estão presentes 
em vários países ocidentais também.

Esses discursos, contaminados por visões superficiais são propagados/fomentados/cria-
dos pela mídia tradicional e absorvidos pelo público, podendo se observar sua circulação pelas 
redes sociais on-line em forma de memes, gifs e posts investidos de discursos preconceituosos, 
que podem levar à geração do ódio. Os memes sobre viagens para a Turquia com a fotografia da 
antagonista da novela Salve Jorge, sobre homens bombas, as vestes islâmicas, etc. circulam pelo 
ecossistema virtual transportando ideias, pensamentos e visões, muitas vezes, equivocadas.

E é justamente o ecossistema virtual que servirá de ribalta para este projeto, que busca 
identificar e analisar as origens e a propagação de estereótipos de árabes e muçulmanos no Brasil, 
considerando o funcionamento do discurso e seus diferentes dizeres.
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ESCRITA AMADORA, MÍDIAS DIGITAIS E A 
DEMOCRATIZAÇÃO DOS LETRAMENTOS
Gabriela MANZATO, (PUC-Campinas)1 Eliane Fernandes AZZARI, (PUC-Campinas)2

Resumo: Nossa presente pesquisa, ainda em seu estágio inicial, objetiva estudar relações 
entre a leitura e a escrita realizadas em/por mídias digitais e a democratização de práticas de 
(multi)letramentos. Objetivamente, concentramo-nos no papel de plataformas e ambientes digitais 
dedicados ao desenvolvimento, ao compartilhamento e ao acesso à escrita amadora. Dessa forma, 
nossa investigação se dá a partir de pesquisa realizada na plataforma pública e gratuita Wattpad 
(https://www.wattpad.com), que, a nosso ver, se trata de um espaço democratizante para a publica-
ção de histórias originais e/ou de fãs, que são fruto da escrita amadora. Adotamos uma perspecti-
va etnográfica para estudar relações entre sujeitos, as línguas/linguagens e as tecnologias digitais 
e, para tanto, encontramos apoio metodológico em Pink et al (2016), a fim de realizarmos o levan-
tamento de dados. Especificamente, interessa-nos elencar e abordar a presença de narrativas de 
ficção escritas, compartilhadas e comentadas por mulheres escritoras amadoras, e que, simultane-
amente, sejam endereçadas ao público leitor feminino. De nosso ponto de vista, essas escritoras/
leitoras encontram em ambientes digitais tal qual o Wattpad um caminho que democratiza práticas 
de leitura e de escrita, enquanto também sustenta processos de construção de identidades, institu-
ídos em/por narrativas de ficção. Nosso trabalho, que é de cunho interdisciplinar, está teoricamen-
te embasado em estudos dos letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2006), em discussões sobre a 
escrita amadora (VIIRES, 2005; VADDE, 2017), e no trabalho de Jones (2008), que trata de relações 
entre as tecnologias, a democracia e a participação social cidadã. Ademais, buscamos apoio em 
Medina (2013), que elabora suas propostas no campo dos Estudos Culturais, a fim de construir-
mos saberes acerca da interface entre a tessitura de narrativas amadoras e a construção social de 
identidades femininas contemporâneas. Após o levantamento do corpus, tomaremos as resenhas 
teóricas para fundamentar a elaboração de um dispositivo de análise que fundamentará a análise 
dos resultados encontrados no estágio de mapeamento da plataforma digital supramencionada. 
Esperamos que, a partir dos resultados de nossas investigações, nós possamos colaborar para o 
escopo dos conhecimentos construídos tanto nas investigações de nossa Instituição quanto para 
os estudos realizados em nosso Grupo de Pesquisa. Acreditamos ainda que o desenvolvimento 
deste trabalho possa corroborar estudos realizados em diferentes âmbitos dos saberes, tais como 
aqueles centrados nos (multi)letramentos, nos letramentos críticos e/ou para a formação docente 
inicial e continuada, especialmente aquelas situadas na área da linguagem.
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INDÚSTRIA CULTURAL E SOCIEDADE DE 
CONSUMO: UMA ANÁLISE SOBRE AS ESTRELAS 
POP BEYONCÉ, MADONNA, JANET JACKSON E 
TAYLOR SWIFT [1]
Anna Luiza Lemos SCUDELLER, (PUCC)[2], Oscar Bertoldi NUCCI, (PUCC)[3], Renata 
Germano de AZEVEDO, (PUCC)[4], Sophia Marino FAUSTINO, (PUCC)[5]

O aumento de cantoras femininas na música, desde a década de 90 até os dias atuais, reflete 
o desenvolvimento da cultura feminista e a consolidação do consumo, que geraram uma relação da 
imagem das artistas com produtos mercadológicos. Por meio de pesquisa bibliográfica e teorias 
pertencentes à comunicação, estabelecemos uma relação entre tais estudos e acontecimentos 
específicos nas carreiras de cantoras pop como Taylor Swift, Beyoncé, Madonna e Janet Jackson. 
Realizamos um estudo de caso. Através deste estudo, analisamos problemáticas presentes no 
mundo das divas pop, tais como: maniqueísmo, rivalidade feminina, sensacionalismo e consumis-
mo. Como destaque da análise sobre a teoria maniqueísta trouxemos um marco na carreira de 
Swift, que ocorreu quando o rapper Kanye West a atacou em uma música e afirmou que a cantora 
havia dado permissão para tal, e quando a cantora desmentiu a acusação, a mulher de Kanye e so-
cialite Kim Kardashian postou em suas redes sociais um vídeo adulterado em que Taylor consentia 
a ação do rapper. Após este acontecimento, Swift foi atacada por internautas de diversas redes 
digitais e foi taxada como vilã do mundo pop. Já para analisarmos o sensacionalismo presente 
no mundo pop, consideramos o caso da cantora Beyoncé que, desde o começo de sua carreira no 
grupo Destiny’s Child, sofreu ataques de tabloides e sites de fofoca. Os problemas da cantora com 
a mídia sensacionalista foram tantos que, atualmente, ela não dá entrevistas nem para divulgar 
seus novos trabalhos. Mostramos que as mulheres, na indústria musical, sofrem julgamentos da 
esfera pública, pois suas vidas são observadas e relatadas por intermédio de tecnologias, as quais 
facilitam o processo de disseminação de informações e o processo de discussão, principalmente 
em redes sociais on-line, onde pessoas levantam questões polêmicas. Neste artigo, refletimos que 
debates sobre a vida pessoal de artistas pop podem afetar suas carreiras e a reputação de mulhe-
res que fazem música, de maneira positiva ou negativa, como os exemplos analisados indicam. Por 
fim, concluímos que as mídias digitais e tradicionais são cruciais para a construção imagética das 
artistas da cultura pop, podendo contribuir com suas trajetórias musicais, para o bem e para o mal, 
como observamos nos casos apresentados neste resumo.
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(MULTI) LETRAMENTOS E NARRATIVAS (TRANS)
MIDIÁTICAS: ENTRE O ANALÓGICO E O DIGITAL
Ingrid Tainá Vieira NASCIMENTO, PUC-Campinas1 Eliane Fernandes AZZARI, PUC-
-Campinas2

O presente trabalho relata o início de nossa pesquisa que, adotando o conceito de multimo-
dalidade do/no exercício da leitura e da escrita, a partir do que sugerem as discussões de Lemke 
(2010), busca investigar percursos traçados por sujeitos contemporâneos em práticas letradas que 
resultem em/resultantes de narrativas (trans)midiáticas. Principiamo-nos em excertos previamente 
selecionados de alguns dos textos publicados na página “Adjetivou”, encontrados em duas plata-
formas destinadas a sustentar redes sociais: o Facebook (https://www.facebook.com/adjetivou), e 
o Instagram (https://www.instagram.com/adjetivou/). Esse perfil, criado por cinco amigas no ano 
de 2017, tem como membro-fundadora e principal contribuinte a jovem estudante do Curso de 
Letras Natália Nogueira, que é também autora do livro de poemas “Colecionando partes de mim” 
(e que foi publicado em versão impressa em 2019, com o auxilio de uma campanha realizada pela 
autora para levantar fundos, via redes sociais). Nossos objetos de pesquisa foram eleitos a fim de 
que possamos reaver a trajetória que inter-relaciona as narrativas construídas e compartilhadas 
em construções multimodais e(m) ambientes digitais e o livro de poesias impresso, em meio ana-
lógico. Objetivamente, desejamos também examinar como a leitura e a escrita multimodais podem 
contribuir para a formação (multi)letrada de futuros e/ou atuais docentes, na área na linguagem, 
além de motivar o trabalho de escrita amadora. A pesquisa, de caráter qualitativo e interpretativo, 
encontra aporte metodológico na Etnográfica digital, especialmente como a propõem Pink et al 
(2016), o que ancora o levantamento dos dados nas plataformas digitais supramencionadas. A 
análise do corpus, que ainda se encontram em fase de coleta, marca o viés interdisciplinar deste 
trabalho, e será também realizada com base em nossas leituras das proposições de Bakhtin (2016; 
2018) e de Gosciola (2012), entre outros textos que ainda serão resenhados. Por meio deste traba-
lho, esperamos contribuir para a construção de conhecimento sobre as relações entre os sujeitos 
contemporâneos, as linguagens e as tecnologias digitais, sob a perspectiva dos (multi)letramentos 
(LEMKE, 2010), de forma a colaborar também, de forma significativa, para a formação inicial e con-
tinuada de professoras e professores.
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CORPOS ONLINE EM PERFORMANCES 
OFFLINE: OLHARES OUVINTES EM UM MUNDO 
“SURDOLIZADO”
Daniel Monteiro Pereira (UFRJ)1

A globalização das massas personificou os nossos corpos em redes de conexões arbitrárias 
a cada dia. Na internet, as redes sociais transformaram palavras em imagens e atos em virtualida-
des constantes. O “novo normal” das redes digitais está desconfigurando o binarismo mundial em 
multiplicidades ideológicas, culturais e linguísticas do ser em espaços diversos. Mesmo em um 
mundo novo, um mundo do não real, as relações de poder e vigilância são reinventadas em dispu-
tas biopolíticas, onde os meios se configuram em performances de controle (FOUCAULT, 1989). 
Uma pós-colonização que usa das imagens instantâneas para o apagamento das narrativas e me-
mórias de gentes minoritárias a serviço do imperialismo “igualitário” e eticamente segregado por 
uma massa majoritária. Nessa perspectiva, a pesquisa se encaminhará em reflexões e na inves-
tigação sobre as percepções das pessoas ouvintes, usuárias das redes sociais (Facebook, Insta-
gram) em relação à visibilidade e protagonismo dos surdos em meios como estes. Razão pela qual, 
historicamente, os ouvintes em diversos espaços desqualificam as pessoas surdas em ideologias 
e “filosofias” que anulam as subjetividades e realidades de construção das identidades desses 
sujeitos (LANE, 1997). Com uma metodologia de catalogar os olhares, visões e enredos publica-
dos por ouvintes e surdos em redes sociais se relacionando de forma virtual nesse emaranhado 
digital. Buscando destacar as significações e as fragmentações dos discursos apresentados nas 
diversas formas contemporâneas de vigiar e controlar corpos que estão na contramão do siste-
ma (BAUMAN, 2001). Uma sistematização que provoca resistências em um mundo “Surdolizado”. 
Mundo, que se torna mais real com as experimentações e estratégias utilizadas pelos surdos, no 
sentido de se manterem visíveis nas redes humanas, tecnológicas e sociais (LADD, 2002). Mesmo 
que o devir esteja anulado em sua essência por disputas moralmente conservadoras e tradicionais, 
os Surdos continuam a lutar e criando espaços de potência frente aos olhares ouvintes nas redes 
ditas sociais. Assim, compreendendo esses processos ideológicos que influenciam a constituição 
da persona surda, revelando e denunciando também a (in)–visibilidade que os mesmos ainda en-
frentam na sociedade.
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NARRATIVAS EM MÍDIAS DIGITAIS E A 
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES EM #HUMANSOF
Fernanda Pradella Travaglini 1, PUC-Campinas Eliane Fernandes Azzari 2, PUC-
-Campinas

O presente trabalho está situado no âmbito da pesquisa interdisciplinar e faz parte de nos-
sos estudos acerca da construção de identidades narrativas (RICOEUR, 1991). Trata-se de uma 
investigação cuja abordagem metodológica encontra fundamento na Etnografia Digital (PINK et al, 
2016). Grosso modo, configura-se como um estudo de cunho misto, que é constituído por duas eta-
pas distintas principais. Atualmente na primeira etapa, estamos realizando uma busca em ambien-
tes online, com o apoio de diferentes ferramentas digitais, utilizando “#humansof” como critério de 
pesquisa. Nesta fase, temos por objetivo elaborar um mapeamento no ciberespaço, com vistas a 
quantificar diferentes tipos de mídias digitais/plataformas que sejam dedicadas a/ou conectadas 
ao projeto “Humans of New York”. A segunda etapa, que será iniciada após o levantamento dos 
dados obtidos na fase atual, consistirá na seleção e na delimitação de dados a (ao menos) duas 
das plataformas e/ou mídias digitais encontradas, que serão, então, submetidas à análise. De ca-
ráter qualitativo, a interpretação das amostras a serem selecionadas tem como propósito estudar 
formas narrativas (verbais, imagéticas e/ou multimodais), que materializem processos de constru-
ção identitária de sujeitos contemporâneos. Adicionalmente, esperamos que nossa investigação 
nos possibilite trazer à tona narrativas, quer sejam coletivas ou individuais, que deem destaque a 
vozes de comunidades que, vias de regra, são comumente silenciadas e/ou que sejam social e his-
toricamente consideradas de “menor prestígio”. A análise dos dados finais a serem elencados se 
dará face à elaboração de ferramenta teórico-analítica que encontra base em uma gama distinta de 
saberes, tais como aqueles advindos de discussões bakhtinianas (BAKHTIN, 2016); de trabalhos re-
alizados no campo da sociolinguística, a exemplo do que apresentam Blommaert e Maly (2019); de 
diferentes propostas acerca da relação entre sujeitos e midiatização, como as que são sugeridas 
por Androutsoupoulos (2014) e Azzari (2019). Ademais, recorreremos a visões acerca do conceito 
de construção de identidades provenientes do campo da filosofia, a exemplo do que aponta Medina 
(2013), entre outros arcabouços teóricos que se façam pertinentes.
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O DESIGN ATIVISTA DA AMÉRICA LATINA: 
APROXIMAÇÕES ENTRE BRASIL E CHILE
Gabriel VERÍSSIMO (PUC-Campinas)1 Tarcisio Torres SILVA (PUC-Campinas)2

O design ativista é um movimento de resistência de grupos representantes de causas ou mi-
norias sociais que são traduzidos em imagens por designers. Quando o cenário político cobra das 
minorias resistência e o ativismo toma forma, torna-se relevante a participação do design como 
parte desses movimentos. Na era das redes sociais, esses profissionais encontraram, principal-
mente no Instagram, um ambiente para manifestar as suas bandeiras, crenças e opiniões políticas, 
além de também propagar a luta pela igualdade e visibilidade. No cenário político e cultural lati-
no-americano da atualidade, são esses movimentos que demonstram que da mesma forma que 
a intolerância e o conservadorismo se propagam de diversas formas e meios, a luta contra estes 
também se adapta, mantendo a resistência viva. O movimento negro, feminista, LGBT, entre outras 
causas, tem suas representações em trabalhos críticos a uma sociedade que ainda resiste a dar 
espaço para a pluralidade das identidades.

Nesta pesquisa em específico, o enfoque será dado aos países de origem Latina principal-
mente pela semelhança histórica e cultural, que perdura até hoje em suas realidades políticas. O 
enfoque será dado ao Brasil e Chile, já que para ambos, a luta política dos últimos anos tem sido 
baseada em diversos movimentos de resistência.

Os chilenos, que assim como os brasileiros indignados de 2013, foram às ruas em 2019 para 
protestar contra o aumento do preço da passagem de um transporte público, movimento que foi 
aumentando sua proporção, levando mais e mais cidadãos a dizer basta à má administração. O mo-
vimento chegou a colocar 1 milhão de pessoas nas ruas que, além de fazerem parte do momento 
histórico e politico do pais, conseguiram manter o preço da passagem intacto.

No Brasil, entre várias manifestações de insatisfação populacional, foram criadas diversas 
artes com uma perspectiva de causa social, entre elas, um grupo teve uma atuação muito importan-
te nas eleições e foi de lá que surgiu uma arte bastante significativa do movimento #EleNão, com 
autoria de Militão Queiroz. Trata-se de um logotipo que serviu de apoio visual ao grupo de mulheres 
que se uniu para se contrapor à candidatura de Jair Bolsonaro.

Sob esse prisma, conseguimos observar o crescimento dessas manifestações artísticas 
nas redes sociais, que inicialmente poderia ser apenas para ampliar o alcance do movimento, hoje, 
nesse ano único de 2020, se tornou uma das únicas formas de dar continuidade ao design ativista.

Palavras-chave: Design; Ativismo; Instagram; Brasil; Chile.

1 Graduando em Publicidade e Propaganda. Bolsista de iniciação científica.
 gabrielverissimo511@gmail.com
2 Professor pesquisador do Centro de Linguagem de Comunicação. Membro do corpo docente do PPG em Lin-
guagens, Mídia e Arte e da Faculdade de Publicidade e Propaganda. Orientador do trabalho.
 tarcisio.silva@puc-campinas.edu.br



245

NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS, CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA E A MANUTENÇÃO SOCIAL DA 
DIFERENÇA
Wesley Johnny Ferreira Candido/PUC-Campinas1 Eliane Fernandes Azzari/ PUC-
-Campinas2

O presente trabalho relata resultados de nossa pesquisa que foi financiada pelo programa 
de Iniciação Científica e Tecnológica (FAPIC-Reitoria) da PUC-Campinas. Tivemos como principal 
objetivo investigar possíveis inter-relações entre construções identitárias e narrativas que, escri-
tas sob/sobre um viés de regime discursivo preponderantemente heteronormativo e conservador, 
abordam os papeis sociais de mulheres e homens brasileira(o)s nordestina(o)s em dois diferentes 
momentos históricos: a modernidade e a contemporaneidade. Pontualmente, elencamos como ob-
jetos de pesquisa trechos selecionados de duas obras literárias: o romance “Outros Cantos”, de Re-
zende (2016) e a introdução do livro “Casa-Grande & Senzala: Formação da Família Brasileira sob o 
Regime de Economia Patriarcal”, de Freyre (2003). Trata- se de uma pesquisa de caráter qualitativo 
e interpretativista, cujo corpus é formado por excertos dos objetos de estudo, eleitos a partir de três 
eixos norteadores: (a) narrativa / narrativas de ficção, histórica e/ou (auto)biográfica; (b) identida-
de / construção identitária; (c) relações entre os conceitos de cultura, narrativas na/da literatura e 
mundo da vida. Adotando por abordagem teórica os estudos bakhtinianos (BAKHTIN, 2017; 2019), 
nossa análise encontra apoio nos conceitos de dialogismo e de cronotopo para estudar relações 
discursivas dialogicamente estabelecidas entre a vida e a arte. Dessa forma, traçamos possíveis 
percursos para o entendimento dos meios pelos quais as narrativas estudadas forjam/perpetuam 
valores e sentidos, para além do tempo e do espaço aos quais se fundem, mas nos quais também 
materializam/concretizam/representam socialmente construções de identidades e, também, de di-
ferenças. A partir do que propõe Festino (2014, 2015), entendemos que a literatura abarca formas 
narrativas que apresentam valores constitutivos para além dos aspectos estéticos canônicos e de 
natureza colonial, mas que dizem respeito a uma comunidade. Nosso trabalho, de natureza interdis-
ciplinar, está também ancorado em discussões provenientes do campo da filosofia e dos Estudos 
Culturais e, para tanto, buscou em Ricoeur (1991) e Arfuch (2010) subsídios para tratar da questão 
da (auto)biografia e da identidade narrativa. Além disso, amparados no que sugerem Silva (2000) 
e Hall (2000), tecemos uma análise dos dados que aponta para a construção, o compartilhamento 
e a manutenção social da diferença. De tal modo, acompanhando as proposições bakhtinianas e 
também as de Hall (2000), entendemos o conceito de identidade sob viés discursivo e processual, 
que tem caráter social e que se encontra em contínuo desenvolvimento. Complementarmente, re-
corremos também às considerações feitas por Louro (2009), acerca da heteronormatividade, que 
informa que o surgimento das concepções de homosexualidade e heterosexualidade é atravessa-
do por relações de poder socialmente articuladas. Corroborando esta visão, Vasconcelos (2006) 
também pontua o lugar das relações de poder que, patriarcalmente estabelecidas, fundamentam e 
sustentam a construção social da diferença entre/sobre mulheres e homens nordestina(o)s. Nos-
sa análise informa que, nos excertos examinados, foi possível vislumbrar padrões discursivos que 
favorecem o monologismo heteronormativo, característico do regime patriarcal, e que também pri-
vilegiam certas narrativas acerca da/o nordestina/o em detrimento a visões outras. Dessa forma, 
nossos resultados evidenciam construções históricas e sociais de identidades e, ao mesmo tempo, 
de diferenças. Portanto, tais discursos constituem eixo normalizador e normativo, regulado por re-
lações sociais de poder, o que denota a importância de realizarmos mais pesquisas como esta, que 
tornem visível a indissolubilidade entre arte e cultura, literatura e mundo da vida,  obras de ficção, 
(auto)biográficas e narrativas históricas, do que acreditamos resultar algumas das contribuições 
deste trabalho.
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REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA E DA 
FIGURA MASCULINA NA LITERATURA DE CORDEL
Gabriela Rodrigues da SILVA, (PUC-Campinas)1 João Paulo HERGESEL, (PUC-Campi-
nas)2

A Literatura de Cordel teve origem na Península Ibérica no século XVI e chegou ao Brasil 
no fim do século XIX, sustentando-se como destaque artístico-cultural e relevante para o cenário 
literário nacional ainda na contemporaneidade. Como forma de aprofundar os estudos sobre esse 
fenômeno, este trabalho objetivou compreender como ocorre a representação das figuras feminina 
e masculina nas obras: O pedaço do pão dela, de Chico D’Assis (2017); Severino Tira-Fama: o chifru-
do valentão, de Antonio Lucena (2012); A morena que calou o malandro, de Dalinha Catunda (2012) 
e Mulher também faz cordel, de Salete Maria da Silva (2009). Adotando como método a Análise 
do Discurso de Linha Francesa, ancorada em Foucault (1999), Pêcheux (2008), Gregolin (2006) e 
Coracini (2007), este estudo considerou aspectos das condições de produção dos discursos sele-
cionados, tal como a materialidade linguística desses discursos, consequentemente mapeando as 
práticas identitárias constituídas pelas representações presentes nessas seleções. Como resulta-
do, notamos, nos cordéis de autoria feminina, a tentativa constante de as autoras buscarem meios 
para desconstruir alguns estereótipos atribuídos a figura feminina. Porém, percebeu-se também 
que o discurso ainda contém alguns padrões para a representação e associação do feminino, como 
a identificação com elementos da natureza, sobretudo a flor. Apesar disso, as autoras, por meio de 
suas produções, transmitem de maneira explícita os direitos plenos das mulheres de reverberar o 
que almejam, além de aludir sobre a importância de as mulheres persistirem para que isso seja 
possível. Nas produções de autoria masculina, foram identificados estereótipos recorrentes nos 
discursos presentes nos cordéis: a mulher é caracterizada pela escolha de adjetivos que salientam 
padrões estabelecidos para a figura feminina seguir, como uma mulher pura e disposta a cuidar de 
serviços domésticos. Similarmente, se ocorre uma caracterização oposta, a mulher é taxada como 
profana, submissa e vista como um objeto para entreter a figura masculina.
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NARRATIVAS AUDIOVISUAIS E CULTURAS 
ATIVISTAS: ASPECTOS POÉTICOS E DISCURSIVOS 
NA CONSTRUÇÃO DA PROTAGONISTA DO FILME 
A GAROTA DINAMARQUESA
Luan Ximenes DIAS, (PUC-Campinas)1 João Paulo HERGESEL, (PUC-Campinas)2

Considerando a área de Tecnologias de Produção, no eixo Comunicações, é perceptível que 
os produtos midiáticos colaboram fortemente para a construção de uma imagem (positiva ou ne-
gativa) de determinadas pessoas e/ou grupos sociais. Um desses exemplos é o segmento audiovi-
sual, cuja transmissão de conteúdo ocorre de modo ágil e, muitas vezes, massivo. Pensando exclu-
sivamente no cinema e no engajamento das questões pertinentes às culturas ativistas, indagamos: 
como se constituem as representações da transexualidade e da travestilidade nas narrativas audio-
visuais? Parte-se da hipótese de que esses corpos são expostos de forma caricata, estereotipada 
ou de extrema sexualização, além de serem representados por homens ou mulheres cisgênero, 
envoltos por discriminações diretas ou indiretas. Para que esse pressuposto de confirme ou seja 
refutado, é preciso adentrar no campo teórico da Narratologia e da Estilística, em combinação com 
os estudos contemporâneos de Comunicação, Cultura e Mídia. Para um aproveitamento melhor do 
tempo de pesquisa, elege-se como objeto de estudo o filme A Garota Dinamarquesa (The Danish 
Girl, 2015). O objetivo geral é compreender a composição de uma personagem trans, por meio de 
seus aspectos poéticos e discursivos. Dentre os objetivos específicos, estão: entender a estrutura 
narrativa do referido filme; observar os recursos estilísticos utilizados; e desenvolver o olhar crítico 
a respeito desse tipo de produto midiático. O percurso metodológico une os estudos de poética 
cinematográfica – com base em Bordwell (2008) – e de discurso literário – em diálogo com Main-
gueneau (2018) –, culminando em uma análise narrativa e estilística, como sugerida por Hergesel 
(2019). O referencial teórico é composto por autores como Schoonover e Galt (2015), sobre cinema 
queer, e Butler (2018), sobre performatividade. A relevância científica está no aprofundamento de 
discussões inerentes à área Interdisciplinar e no entendimento da construção social do contempo-
râneo. O impacto para a sociedade pode ser constatado no esforço para compreensão da represen-
tação da figura trans, grupo de maior marginalização e que sofre diariamente violências de ordem 
estrutural. Espera-se, com o desenvolvimento deste projeto, contribuir com discussões acerca da 
representação midiática de transexuais pelo cinema contemporâneo e registrar o impacto social 
possível diante do consumo de um filme com protagonista transexual.
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MIDIATIZAÇÃO, ALTERIDADE E COMUNICAÇÃO 
VIOLENTA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: 
ANÁLISE DE CASOS NO ECOSSISTEMA DIGITAL
Marcelo Pereira da SILVA1, Stefani Caroline PEREIRA (PUC- CAMPINAS)2

Segundo Rosenberg (2019, p 28) “a violência existe por causa da forma como fomos educa-
dos e não devido à nossa natureza”, defendendo a ideia de que desde os primórdios da civilização, 
a maneira como fomos educados ocasionou que a violência fosse prazerosa e se perpetuasse.

Este trabalho tem por objetivo, assim, estudar sobre conversações travadas no âmbito das 
redes digitais, envolvendo a análise de acontecimentos contemporâneos que nos permitem obser-
var como a midiatização da violência reverbera e agride a face do Outro, em discursos de sujeitos 
que habitam o mundo on-line e como o papel da mídia pode reproduzir padrões sociais e intelectu-
ais que estigmatizam pessoas e causas sociais, colaborando com a construção de uma imagem 
(negativa ou positiva).

Partindo do pressuposto de que vivemos em um mundo em que cada sujeito quer ter o direi-
to e  a liberdade de expressar opiniões a respeito de tudo e de todos, as redes digitais tornaram-se 
um novo „‟Habitar Comunicativo‟‟ (DI FELICE, 2017) que promove uma „‟Vocação Democrática‟‟, 
ampliando os espaços de fala dos sujeitos, que ao mesmo tempo em que distribui o poder e legi-
tima uma comunicação de „‟muitos para muitos‟‟ (não importando o distanciamento geográfico), 
também pode colaborar com a construção e a  disseminação do ódio, vingança, intolerância e pre-
conceitos que reestruturam novas relações e sentidos de poder uma vez que o ecossistema virtual 
parece potencializar a capacidade de difusão da maldade e da comunicação violenta.

Esse habitar comunicativo, abrange toda a complexidade sociotecnológica e cultural e en-
gendra novas socialidades por meio dos sujeitos, o que requer uma tendência maior à convivência 
e ao diálogo que, segundo Habermas (1981), só se é possível alcançar baseado em um consenso 
mútuo, que gera conversações que dialogam com uma democracia participativa.

Para tanto, estudaremos três casos que reverberaram e produziram uma série de conversa-
ções no mundo virtual, evidenciando uma cultura/ discurso de violência e intolerância que perpetua 
de modo vertiginoso nas relações humanas.

O caso da travesti Dandara dos Santos, torturada e assassinada no dia 15 de fevereiro de 
2017 na cidade de Fortaleza (CE).

O Caso do menino Rhuan Maicon da Silva Castro de 9 anos, assassinado no dia 1 de junho 
de 2019 e esquartejado por sua mãe Rosana Auri da Silva Cândido e sua companheira, Kacyla Prys-
cila Santiago Damasceno Pessoa.

O caso da mulher trans Suzy de Oliveira, conhecida por causa de uma reportagem sobre
„‟Mulheres Trans Encarceradas‟‟ após ser televisionada no programa Fantástico da Rede 

Globo no dia 1 de Março de 2020.
Acreditamos ser pertinente estudarmos as conversações sobre esses casos no ecossiste-

ma virtual e as formas como os discursos funcionam e as ideologias constituem formas especí-
ficas de ser/estar/agir/pensar, as quais, muitas vezes, desconsideram as alteridades e os princí-
pios da compaixão/convivência. Estes casos ganharam repercussão e uma quantidade enorme  de 
acessos e conexões nas redes digitais. Perguntamos: o sujeito pós-moderno tem prazer e se diver-
te com o sofrimento e a condenação alheios? Quais são os limites entre querer justiça e desejar a 
vingança e o extermínio do “pecador” /criminoso?
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UMA ANÁLISE DO DISCURSO MIDIÁTICO: A 
FOLHA DE S. PAULO E A INFLUÊNCIA DO AI-5 NO 
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 1968 A JANEIRO DE 
1969
Allane Moraes PINTO1, Gabriela Tiburcio Rodrigues de SOUZA2, Gustavo José Ribei-
ro COSTA3, Luiz Augusto Oliveira de ALMEIDA4, Maria Eduarda Abrantes RODRI-
GUES5, Marcelo Pereira da SILVA6, Pontifícia Universidade Católica, Campinas, SP

O artigo tem por finalidade apresentar e discutir o discurso midiático do jornal Folha de S. 
Paulo, no período de 13 de novembro de 1968 a 13 de janeiro de 1969, assim como sua relação 
com o governo ditatorial brasileiro. Tomando por base alguns exemplares do acervo digital da Fo-
lha, sob a luz da historicidade, analisam-se as capas de suas publicações anteriores e posteriores 
ao decreto do AI-5, com o intuito de observar e descrever a forma como a censura imposta pelo 
ato afetou a informação produzida e transmitida pelo jornal. Salientam-se, aqui, a importância do 
Jornalismo e a influência que o discurso político exerce sobre os meios de comunicação. No Brasil, 
durante a Ditadura Militar, que teve início em 1964, o controle da imprensa, por parte do governo, foi 
algo marcante, sendo a censura muito utilizada pelos políticos mais autoritários a fim de controlar 
o que é publicado pelos veículos de comunicação. Em dezembro de 1968, o então presidente Arthur 
Costa e Silva, baixou o quinto Ato Institucional (AI-5), controlando toda a mídia, ou seja, instaurando 
a censura. Baseando-se em teorias e estudos sobre os meios de comunicação e sua relação com 
o poder político, observamos a atitude do jornal perante o controle imposto à imprensa no período 
citado e se a maneira como a informação era transmitida alterou- se após o decreto. Concluímos, 
portanto, que o jornal possuía controle sobre as informações divulgadas, manipulando a opinião 
pública para que seus leitores se mostrassem defensores do governo, trazendo, assim, notícias 
parciais. No período pós-AI-5 (13 de dezembro de 1968 a 13 de janeiro de 1969), a Folha de S. Pau-
lo demonstra claramente a sua união ideológica ao governo de Costa e Silva, expondo, em suas 
capas, certa satisfação com as medidas implantadas. Com a análise das capas, paralelamente à 
observação dos fatos históricos da ditadura militar brasileira, vê-se que o discurso construído pela 
Folha de S. Paulo foi essencial para a manipulação da massa e para o fortalecimento do autorita-
rismo fundamentado na alienação popular.
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ESPETACULARIZAÇÃO, ÉTICA E MÍDIA: A 
COBERTURA DO CASDO ELOÁ NO PROGRAMA “A 
TARDE É SUA”
Bianca de Carvalho VELLOSO, PUC-Campinas1 Caroline Adrielli de Almeida SAN-
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de ALMEIDA, PUC-Campinas4 Rafaela Antonia Alves de OLIVEIRA, PUC-Campinas5 
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Partindo dos princípios da ética jornalística em contraste com abordagens televisivas con-
temporâneas, observa-se um cenário de espetacularização dos fatos que objetiva o aumento na 
audiência. O programa “A Tarde É Sua”, apresentado pela jornalista Sonia Abrão, teve uma postura 
questionável em relação à ética ao reportar um crime em 2008. Através da análise da cobertura 
feita pelo programa ao caso Eloá, observa-se a transformação das vítimas em personagens de 
uma narrativa que fomenta o protagonismo do sequestrador e torna as vítimas coadjuvantes. O 
sensacionalismo na abordagem e os papéis assumidos pela jornalista podem não ter dado ênfase 
à problemática central do caso, trazendo uma nova verdade ao público.

Este trabalho tem como objetivo analisar o papel assumido pela mídia no caso Eloá, com 
enfoque na cobertura feita pelo programa “A Tarde é Sua”. O caso ocorreu em outubro de 2008, 
quando Lindemberg Alves, ex-namorado de Eloá Cristina Pimentel, a manteve em cárcere com mais 
três adolescentes no apartamento da família dela em Santo André (SP), intensamente noticiado 
pela mídia. Para compreender a relação problemática entre a mídia e o caso Eloá, tomou-se como 
base conceitos de Byung Chul Han (2017) sobre a comunicação e a informação em excessiva 
produção à sociedade, que ao invés de combater a falta de lisura e transparência, pode agravar 
ainda mais a situação. Além disso, Guy Debord (2019), que defende que a sociedade é altamente 
influenciada pela mídia, pode-se questionar se os meios de comunicação afetaram o desfecho do 
sequestro de Eloá Cristina Pimentel. Destacamos que “o jornalista não é o amigo do cidadão, nem 
o amigo do poder. Tampouco do juiz.”, como diz Wolton (2010, p. 72). Ou seja, para não perder sua 
credibilidade, os jornalistas devem manter-se isentos e compromissados na apuração dos fatos. 
Durante a cobertura do caso, realizada pelo programa, é possível detectar a espetacularização que 
sobrepôs a ética e transpôs os limites da objetividade jornalística. Propomos esboçar o contraste 
entre o cenário factual e o que foi montado pelo programa a “A Tarde É Sua”. E a partir disso, levan-
tar reflexões em torno de questionamentos: “se os profissionais da mídia tivessem agido com mais 
cautela, o caso poderia ter tido outro desfecho? O jornalismo pode interferir em um caso ainda em 
andamento? A ética jornalística permite o contato entre Sônia e Lindemberg através do telefone 
mesmo com o caso em andamento?”
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COMPETÊNCIAS DE RECONHECIMENTO DO 
FOTOJORNALISMO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES 
DE RUA: ANÁLISE DE ACERVO DE IMAGENS DO 
PROJETO DE EXTENSÃO LENTE QUENTE (2012-
2017)
Emanuelle Benicio SOARES (UEPG)1 Rafael SCHOENHERR (UEPG)2

O jornalismo é uma das formas privilegiadas de produção de inteligibilidade sobre o mundo 
em sua manifestação de atualidade. Na escala local, isso se traduz no retrato periódico da cidade, 
o que perpassa a ‘leitura’ da política e, notadamente, o necessário desenvolvimento de uma inter-
pretação ou imagem do espaço público. Produzida a partir desse âmbito, a informação jornalística 
circula com vistas a permitir alguma compreensão e participação na esfera cívica. O indivíduo 
isolado não dispõe dos equipamentos para tal atuação frente a complexidade institucional, daí a 
dependência das notícias locais nessa mediação democrática. Essa é a compreensão sobre o pa-
pel e a responsabilidade do fotojornalismo na cobertura de manifestações reivindicatórias de rua, 
objeto da presente pesquisa de iniciação científica desenvolvida e aqui parcialmente relatada. In-
vestigar fotos produzidas sobre as manifestações organizadas frente a mais recente crise política 
brasileira (em marcha desde o início, pelo menos, da segunda década deste século) contribui para 
o reconhecimento das demandas sociais em pauta e dos coletivos que tomam forma nas ruas e 
nas estratégias de ocupação do espaço público. Esta pesquisa analisou um acervo de 614 fotos do 
projeto de extensão Lente Quente, do curso de Jornalismo da UEPG. O conjunto resulta do esforço 
de aproximação entre estudantes e situações de rua para a realização de coberturas e também 
como forma de aprendizado das competências de reconhecimento da notícia, o que envolve a 
capacidade de leitura da cena pública, de seus atores, das disputas e dos interesses – para além, 
claro, das competências de ação propriamente ditas (habilidades de captura fotográfica e acesso 
aos locais). Foram identificadas 31 pautas ou coberturas de manifestação de 2012 a 2017, refe-
rentes a acontecimentos em Ponta Grossa (PR) e Curitiba (PR). Entre os temas dos atos públicos 
estão reivindicações de direitos, protestos contra políticas governamentais ou corrupção, comemo-
ração de decisões do governo e visibilidade para minorias. Como organizadores, aparecem sindica-
tos, coletivos, movimentos sociais ou grupos não identificados. O conjunto de manifestações que 
despertou a atenção fotográfica dos estudantes-repórteres do projeto envolve acontecimentos de 
natureza local, outros de abrangência estadual, protestos que acompanham uma agenda nacional 
e, por fim, atos repercutidos globalmente e que se espalham pelas cidades. Para além da caracte-
rização dos acontecimentos em pauta, a pesquisa reconheceu aspectos presentes nas imagens 
que retratam tais manifestações. O padrão de visibilidade conferido pela ação fotojornalística ba-
seia-se na tendência à captura próxima ao ato, visando buscar os detalhes que rodeiam a manifes-
tação. Os fotógrafos possuem propensão a estar na frente ou lateral do movimento, na tentativa 
de evidenciar a expressão das pessoas envolvidas. Os planos médios também são escolhidos por 
evidenciarem o conjunto, a dimensão do evento e as particularidades ao mesmo tempo. A série 
de coberturas expressa, indiretamente, possível contribuição para se melhor identificar a figura e 
a diversidade do ativismo social recente, que se desloca entre agendas e pautas tradicionais e re-
novadas na defesa de direitos, sugerindo interpretação complexa das transformações do espaço 
público contemporâneo.
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SUSTENTABILIDADE, COMUNICAÇÃO E VALORES 
SOCIAIS NA SOCIEDADE DE CONSUMO: UMA 
ANÁLISE DA MARCA KORIN
Alanis de Pádua Ferreira MANCINI¹, Ana Beatriz Mendonça dos Anjos CARAM¹, Be-
atriz Vitória Godêncio de OLIVEIRA¹, Emely de Camargo TESSEROLLI¹ Pedro Henri-
que SACILLOTO¹, Sophia Ribeiro ELIAS¹, Vinicius de Souza BRAGA¹, Willian Marchi 
GIORGIANO1, Marcelo Pereira da SILVA 1*

O objetivo deste artigo foi analisar a marca Korin, seus valores e princípios, observando se 
há o cumprimento do discurso de sustentabilidade. A marca foi escolhida devido à sua suposta 
relevância na política de responsabilidade socioambiental, como se apregoa em seu site. A meto-
dologia utilizada foi análise de conteúdo da marca para obtenção de respostas sobre os processos 
sustentáveis utilizados na produção de produtos. Obtiveram-se conclusões em relação ao discurso 
e a prática da marca Korin no contexto da sociedade de consumo.
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COMPETÊNCIA MIDIÁTICA: ATIVISMO DOS FÃS DE 
K-POP NO TWITTER
HSU Ya Ya, Lucas VIEIRA, Gabriela BORGES, (UFJF)1

O trabalho tem como objetivo analisar as dimensões da competência midiática, propostas 
por Ferrés e Piscitelli (2015), que estão em operação nas ações realizada por fãs do k-pop, quando 
diversos fandoms se uniram de forma coletiva para adesão de causas sociopolíticas. Neste sen-
tido, iremos refletir sobre o diálogo entre o ativismo de fãs e a competência midiática. A análise 
será pautada por duas mobilizações organizadas pelos fandoms a favor das manifestações #Bla-
ckLivesMatter, que surgiram após a morte por asfixia de George Floyd, vítima de um policial branco 
nos Estados Unidos. A primeira foi após a polícia de Dallas lançar um aplicativo que possibilitava 
a denúncia dos protestos contra a violência policial e em prol das vidas negras. Fãs de k-pop se 
uniram para derrubar o aplicativo através do envio de fancams (vídeos gravados e editados pelos 
fãs como uma forma de dar visibilidade ao seu artista), ocasionando na inviabilidade e queda da 
plataforma poucas horas depois do anúncio. Utilizando as fancams, os fãs também foram respon-
sáveis por inundar o Twitter e o Instagram enfraquecendo as hashtags de propósitos supremacis-
tas como #WhiteLivesMatter e #BlueLivesMatter. A segunda mobilização foi a doação de 1 milhão 
de dólares pelo grupo sul coreano BTS para a organização Black Lives Matter. Os próprios artistas 
e sua agência (Big Hit Entertainment) optaram pela discrição ao não lançar uma nota oficial sobre 
o feito, entretanto a revista americana Variety conseguiu a confirmação através da ONG. Ao tornar 
o fato público, o fandom do grupo levantou a #MatchAMillion que foi responsável por arrecadar o 
mesmo valor em 24 horas e doar para a mesma organização. Jenkins (2012) atribui as formas de 
consumo dos fãs às leituras criativas e críticas, responsáveis por uma série de escolhas e reflexões 
em seu papel narrativo e social. A popularização da internet no início da década de 1990 gerou mu-
danças nas apropriações feitas por fãs e a emergência do fandom como uma subcultura (JENKINS, 
2015). Sendo assim, os fãs passaram a ter um papel evidente e complexo na cultura contemporâ-
nea potencializado pelo ambiente de convergência que possibilitou e ampliou uma série de ações 
e aproximação entre pessoas fisicamente distantes (JAMISON, 2017). Dentro do cenário k-pop, a 
compreensão crítica e a produção criativa se configura através do ativismo de fãs, ao adotarem fer-
ramentas comunicacionais para transmitirem valores, os fãs se engajam em causas sociopolíticas, 
se comprometendo como cidadãos na contemporaneidade.
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PROJETO DE EXTENSÃO 
FIQUEEMCASACOMUEMG: contribuições para a 
formação crítica e reflexiva
Aline Gonçalves de Oliveira, graduanda em Pedagogia, UEMG Jacqueline Poliana 
Coelho dos Santos, graduanda em Pedagogia, UEMG

Atualmente a sociedade brasileira e mundial se depara com um grande desafio que é o 
enfrentamento da pandemia do COVID-19. A principal medida tomada em vários países, inclusive 
o Brasil, para conter a doença provocada pelo coronavírus é o isolamento social. Desde de 18 de 
março, a Universidade do Estado de Minas Gerais adotou a medida de isolamento, por meio da 
suspensão das aulas dos cursos presenciais e das atividades administrativas. No dia 27 de julho a 
Universidade retornou com as aulas pelo ensino remoto. O atual período tem sido desafiador, sen-
do que o afastamento tem a finalidade prioritária do (auto) cuidado e da prevenção. Dentro dessa 
perspectiva, no dia 27 de abril, iniciamos o projeto de extensão ficaemcasacomuemg. O projeto tem 
como objetivo criar canal de comunicação e interação formativa com o público alvo, por meio das 
tecnologias digitais durante o período de isolamento social e com continuidade após retorno de 
atividades presenciais. Para isso, criamos o canal ficaemcasacomuemg na plataforma Instagram. 
Percebemos necessária a criação do canal para possibilitar o estreitamento dos laços entre alunos 
e professores da Universidade, durante o isolamento social. O público-alvo do projeto é: estudantes 
do curso de Pedagogia da UEMG, unidade Ibirité, estudantes dos demais cursos presenciais e da 
EAD da unidade, comunidade acadêmica da UEMG e a comunidade externa à Universidade. O proje-
to possui uma abordagem qualitativa, com observação e interação direta e indireta entre docentes, 
discentes e comunidade a partir da utilização das tecnologias digitais. Nossa equipe é composta 
por três professoras orientadoras e cinco monitoras, estudantes do curso de pedagogia. O projeto 
tem contribuído para a formação acadêmico-científico das monitoras provocando reflexões e dis-
cussões relevantes para a geração de novos conhecimentos bem como a formação técnica para 
uso dos recursos necessários na administração da ferramenta da rede social. Nós, monitoras, atu-
amos no projeto com grande autonomia, participamos das tomadas de decisões, da seleção dos 
temas a serem trabalhados, na produção de materiais, como cartazes, transmissões ao vivo (lives) 
e podcasts. Atualmente o projeto possui em torno de 1300 seguidores, produziu 15 lives, e 09 po-
dcasts. Para a produção das publicações nossa equipe seleciona temas que promovam reflexões 
críticas no público-alvo e que, muitas vezes, são polêmicos, como fascismo e racismo. Procuramos 
trazer para discussão questões relacionadas a grupos em situação de vulnerabilidade social, como 
presidiários, população de rua e família em situação de pobreza, contextualizando com a pande-
mia, que veio agravar a vulnerabilidade desses grupos. Nesse sentido, percebemos que a nossa 
atuação no projeto tem trazido impacto na nossa formação profissional e humana e contribuído 
para o nosso ativismo digital. Diante dessas questões, consideramos relevante apresentar e relatar 
a nossa atuação no projeto, no atual encontro Redes digitais e culturas ativistas.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Coronavírus; Formação docente; 
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VIGILÂNCIA EM MASSA E EDUCAÇÃO: COMO 
AS GRANDES CORPORAÇÕES DE TECNOLOGIA 
DIGITAL TEM SE APROVEITADO DO CONTEXTO 
DE PANDEMIA
Ana Carolina Lopes (UEMG)1 Malubia Brisa Januário (UEMG)2 Janaina do Rozário Di-
niz (UEMG)3 Renata de Souza França (UEMG)4

Diante do cenário de isolamento social em todo o mundo, ocasionado pela pandemia da 
Covid- 19, o âmbito da educação se depara com mídias digitais proporcionadas pelos avanços tec-
nológicos, entre essas acessórias estão os aplicativos de formação como por exemplo, o Moodle, 
Google Sala de Aula, programas para aulas online, entre outros,que colaboram com a aprendizagem 
por meio digital, pois educadores e educandos podem interagir virtualmente. Problematizando o 
uso dessas ferramentas é que rompemos com aideia do uso benigno das plataformas digitais. O 
objetivo desta discussão é então, pensarmos a respeito do impacto da pandemia da Covid-19 por 
um viés pedagógico, já que as grandes corporações tecnológicas digitais se aproveitam do novo 
contexto social para popularizar os softwares no que temos chamado de novo mundo. Prontamen-
te pensamos sobre a forma brusca em que educandos do mundo inteiro em diferentes etapas e 
níveis da aprendizagem foram refreados de seu direito a acessar o espaço físico das instituições 
de ensino.No Brasil, há grande preocupação com baixos índices relacionados à alfabetização, ou 
seja, a fase é desafiadora mesmo fora de contextos excepcionais. Assim, a preocupação com a 
flexibilização das modalidades de ensino ampliam-se quando tratamos de um período singular e 
desafiador. Frente a atual conjuntura é eminente que o uso das tecnologias digitais tem se tornado 
cada vez mais frequente na sala de aula, sendo assim, os usuários passam a maior parte do tempo 
em frente às telas. Tais análises foram realizadas a partir de pontos indicados na obra“Big Tech: A 
ascensão dos dados e a morte da política”Morozov (1984) que em sua bibliografia denuncia o sur-
gimento de um verdadeiro pós-capitalismo cooperativo onde a vigilância em massa transforma da-
dos coletados por essas plataformas no novo petróleo do século XXI. Pretto (2011) em sua obra“O 
desafio de educar na era digital: educações”, salienta essa discussão trazendo alternativas cabíveis 
como o uso dos softwares livres associado as discussões que vem sendo travadas no âmbito fede-
ral sobre os direitos autorais. Nessa perspectiva propomos que são várias as frentes que convidam 
ao debate a partir de indagações no ambiente cientifico cultural educacional, dentre elas: a consci-
ência tecnológica de professores e alunos para lidar com a nova configuração; direitos humanos na 
internet; perspectiva do serviço gratuito; meios de mobilização para educar as futuras gerações so-
bre a importância da privacidade na internet, e qual papel dos termos de aceitação nessa indústria.
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O MIDIATIVISMO NA INTERNET: UM ESTUDO DA 
PÁGINA CAPÃO ATENTO DURANTE A PANDEMIA 
DE COVID-19
Thainá QUEIROZ ALVES (FCRB)1

Pressupondo-se que a mídia é a fonte primária de informação dos indivíduos, estudiosos 
têm se dedicado cada vez mais a entender como esse processo se intensifica e influencia a socie-
dade. Assim, no decorrer dos anos, os meios de difundir mídia cada vez mais ampliam-se, porém, 
a concentração de conteúdos ainda é feita por poucos grupos empresariais dos quais continuam 
detentores, monopolizando a comunicação e transformando o instrumento do qual foi desenvolvi-
do para informar a população em gerador de lucro a partir de interesses específicos.

Dessa forma, o presente estudo visa apresentar uma breve análise sobre as novas formas 
de informação, baseando-se na página Capão Atento, esta atuante nas redes sociais e que produz 
notícias diariamente sobre o que ocorre no bairro do Capão Redondo, periferia localizada no extre-
mo Sul de São Paulo.

O bairro do Capão Redondo ainda reflete o caráter excludente que a metrópole trajou no co-
meço do século XX e seus problemas sociais e urbanos persistem. Contudo, o Capão Atento surge 
para dar visibilidade ao bairro e preencher as demandas de informação local que a mídia conven-
cional não fornece. Com isso, a iniciativa de criação da página surge em 2015, tendo por lema ser 
“um veículo de jornalismo comunitário com função social” com o objetivo de levar para a população 
os principais assuntos do bairro, além de visibilizar a região e buscar transformações através de 
práticas em conjunto com os moradores.

O ano de 2020 é marcado pela pandemia de Covid-19, com início no dia 26 de fevereiro e 
até momento ultrapassando 3,6 milhões de casos e 114,7 mil mortes, sendo a maior parte dos 
casos no Estado de São Paulo. Com isso, a página tem seu editorial reformulado, dando ênfase 
aos aspectos econômicos, sociais e de saúde pública, não perdendo a dedicação em informar as 
necessidades do bairro e atividades feitas por coletivos da região.

Dessa maneira, mediante revisão bibliográfica, a pesquisa busca compreender a importân-
cia e os desafios que essa nova forma de mídia tem enfrentado, principalmente diante de contextos 
políticos, econômicos e tecnológicos diferenciados, além de verificar o conteúdo produzido pela 
página durante o período de pandemia, a fim de observar tendências editorias e seu alcance no 
local, sem pretensão de fazer análises de conteúdo. No caso do Capão Atento, as informações 
publicadas atingem um pouco mais de 184 mil pessoas, número expressivo para uma página carac-
teristicamente independente, sendo vista como alternativa contra quem detém os grandes meios 
de comunicação.
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AS MÍDIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTAS PARA 
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
Ana Carolina Lopes Pereira (UEMG)1 Renata de Souza França (UEMG)2, Arêtta Ca-
roline Nunes de Barros (UEMG)3 Janaina do Rozário Diniz (UEMG)4 Malubia Brisa 
de Jesus Januário (UEMG)5, Jacqueline Poliana Coelho dos Santos (UEMG)6 Aline 
Gonçalves de Oiveira (UEMG)7

Reflita é um canal de podcasts vigente na plataforma digital de software livre Internet Archi-
ve, vinculado ao Projeto de Extensão intitulado “ #Fiqueemcasa com UEMG”. O Projeto de Extensão 
é composto por professoras e alunas do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade do 
Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité, que se firma na preocupação com os vínculos e apoio à 
comunidade se baseando na priorização da vida e seu bem-estar. Com a suspensão das atividades 
presenciais em março de 2020 por tempo indeterminado, como uma das ações de enfrentamento 
da COVID-19, e a necessidade de acompanhamento da comunidade acadêmica durante o período 
de isolamento social, viu-se a necessidade da organização de uma fonte de apoio de docentes e 
discentes. No entanto, o Projeto como um todo procura interferir positivamente os conhecimentos 
de seu público externo. O canal Reflita procura oferecer acesso livre e gratuito a conteúdos rela-
cionados à Covid-19, educação inclusiva, política, tecnologia e fatos históricos que ilustram a con-
temporaneidade. buscando atingir o maior número possível de ouvintes. O espaço de reflexão tem 
como público-alvo os discentes de cursos de graduação, bem como toda a comunidade acadêmica 
e público externo. Objetiva-se a construção de um espaço digital formativo e de qualidade, que pro-
mova aprendizado significativo, por meio da  construção de conhecimento científico. Sendo assim, 
a tecnologia proporciona nesse contexto, a mediação enquanto estabelece saberes, pois entrelaça 
ideias e culturas, disseminando o conhecimento. Vicente, Corrêa e Sena (2015, p.6) salientam que 
“Em se tratando de democratização, a informação é uma necessidade social e por isso hoje a in-
ternet, com seu  poder global, é a ferramenta com maior potencialidade para facilitar e ampliar a 
disseminação e o acesso à informação sobre as mais diversas áreas do conhecimento.” As mídias 
digitais nos auxiliam na propagação dos conteúdos, já que de maneira rápida levam informação 
a um maior número de pessoas. Portanto, todos os integrantes do projeto têm a possibilidade de 
participar ativamente da construção da coluna, mesmo que de modo não presencial. São aborda-
dos temas em destaque em âmbito nacional e internacional, sempre responsável pela informação 
confiável e de qualidade.
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A POSSE DE ARMA DE FOGO NO BRASIL: UM 
ESTUDO DE GÊNERO E ENQUADRAMENTO 
MIDIÁTICO NO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO
Gabriela Inglez de Souza DUARTE, PUC-Campinas1 Carlos Alberto ZANOTTI, PUC-
-Campinas2

O objetivo deste trabalho foi encontrar o enquadramento noticioso feito pelo jornal “O Es-
tado de s. Paulo” acima do tema “posse de arma”, durante o período de 01 de dezembro de 2018 
e 28 de fevereiro de 2019. Para isso, foi adotado o método de Análise de Conteúdo e foi feita uma 
pesquisa bibliográfica e documental, sendo a Análise de Conteúdo aquilo que desenvolve represen-
tações sociais que se estabelecem entre linguagem, ação e pensamento. Para a análise dos textos, 
eles foram divididos entre gêneros informativo e opinativo – nota, notícia, entrevista, reportagem, 
coluna, artigo, editorial, carta, comentário, resenha, caricatura, crônica – afim de encontrar a tona-
lização feita por elas, esta dividida entre favorável, desfavorável ou neutro. Pelas edições analisa-
das, foram localizados 74 textos que abordam o tema “posse de arma de fogo”. Os textos são: 45 
notícias, 8 reportagens, 3 notas, 2 entrevistas, 5 artigos, 4 colunas, 4 cartas de leitor e 4 editoriais. 
No período analisado, o mês de janeiro de 2019 teve quatro vezes mais incidência do assunto do 
que em dezembro de 2018. Isso por conta da eleição do presidente Jair Bolsonaro e, por consequ-
ência, a aprovação do decreto que flexibilizou a posse de arma no Brasil. Fevereiro de 2019 foi o 
mês com menos aparição. Três tabelas foram estabelecidas para ajudar a analisar os resultados. 
Com a primeira tabela foi possível definir que o jornal, de maneira geral, se mostra contra a flexibili-
zação da posse, com um número de textos contrários maiores que aqueles definidos como neutros 
ou favoráveis. Contudo, cabe-se  ressaltar que os textos definidos como favoráveis são ambos do 
gênero opinativo e ambos escritos por pessoas que não trabalham no jornal. Na segunda tabela 
foram colocados os textos que tiveram chamada na primeira página do jornal do período total ana-
lisado (01 de dezembro de 2018 à 28 de fevereiro de 2019). Dois oito textos identificados, quatro 
são notícia, dois são reportagem, um é entrevista e um é nota. Levando em conta o período anali-
sado, oito matérias na capa sobre o tema pode ser considerado pouco, uma vez que o assunto foi 
muito comentado nesses três meses. A terceira e última tabela foi feita para auxiliar na definição do 
enquadramento, objetivo principal do trabalho. Com esses trechos, e outros também identificados, 
seis argumentos foram estabelecidos que sustentam a definição do enquadramento como “risco”. 
São eles: risco de morte violenta, risco de aumento de feminicídio, risco de aumento do medo, ris-
co de aumento de acidentes causados por armas de fogo, risco do aumento de suicídio e risco de 
facilitar o acesso à arma aos criminosos. Tais argumentos foram os responsáveis por auxiliar na 
visualização do enquadramento proposto. Ao ver “risco” se encaixando em diversas matérias, com 
diversas ênfases – como feminicídio, acidentes e morte violenta – ficou mais claro observar a pre-
sença do frame nas edições.
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A CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS INFANTIS 
NAS OBRAS NEGRINHA, MENINA A CAMINHO E 
CAMPO GERAL
Isabela Aparecida Zambuzi de MORAES, (PUC-Campinas)1 João Paulo HERGESEL, 
(PUC-Campinas)2

A concepção de criança presente na contemporaneidade foi construída por mudanças so-
ciais que aconteceram ao longo da história. De acordo com Philippe Ariès (1978), o interesse pela 
infância apenas se inicia em meados do século XIII, sendo que, anteriormente a esse momento, a 
criança era vista como um adulto em miniatura. Nas artes, a representação da criança surgiu pri-
meiro nas pinturas de figuras religiosas. E, na literatura, a produção de obras que representam crian-
ças e as que são direcionadas a elas se iniciou e cresceu entre os séculos XVII e XIX, juntamente 
com a implantação do sistema educacional burguês. Entretanto, a perspectiva da criança não se 
atém apenas às obras de Literatura Infantil, mas também às obras que trazem não apenas a visão 
e o discurso da criança, como também a do adulto com o olhar crítico, por meio do deslocamento 
do foco narrativo. Devido à recorrência do tema nas publicações acadêmicas contemporâneas, tor-
nou-se interessante explorar a construção da imagem da criança em obras literárias. Assim, a inten-
ção da pesquisa aqui proposta será analisar obras que possuem tanto o olhar da criança quanto a 
perspectiva do adulto. O objetivo geral desta pesquisa é compreender os processos de construção 
das personagens infantis nas obras de Guimarães Rosa, Raduan Nassar e Monteiro Lobato. Den-
tre os objetivos específicos, estão: investigar o foco e o tipo de narração nas quais as produções 
se desenvolvem para criar a imagem da criança; levantar os usos lexicais presentes nos referidos 
textos que pertencentes ao campo semântico da criança e do adulto; observar adequação do léxi-
co ao discurso da criança e do narrador adulto; analisar a forma como as personagens principais 
se relacionam com as demais personagens à sua volta ao longo do desenvolvimento da história 
e como essa relação reflete na narração. Para atingir tais objetivos, pretende-se, primeiramente, a 
partir da leitura analítica das obras Campo Geral (ROSA, 2001), Menina a caminho (NASSAR, 1997) 
e Negrinha (LOBATO, 2008), coletar os dados lexicais mais relevantes que se adequam ao discurso 
do narrador com a perspectiva adulta e também os que se adaptam à fala da criança. Partindo do 
princípio de que o corpus de pesquisa compartilha de características semelhantes, há a intenção de 
se analisar o modo como as narrativas transmitem tanto o olhar do adulto como o da criança, com 
auxílio da observação do foco narrativo e dos usos lexicais que serão coletados. Finalmente, have-
rá o levantamento de passagens que mostram o comportamento da criança em relação a outras 
personagens para que possa observar como essa é afetada. Tal estudo mostra-se relevante: social-
mente, por retratar, por meio de grandes nomes da Literatura Brasileira, as reflexões da infância na 
realidade nacional; cientificamente, por esse tipo de análise, mesclando narrativa e estilo, contribuir 
para os estudos sobre a perspectiva infantil; e interdisciplinarmente, por adentrar o subjetivismo do 
imaginário infantil a partir da arte literária composta, hipoteticamente, pela objetividade de adultos.
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