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1. Editorial

Usar a palavra para compor nossos silêncios1

É difícil escrever sobre algo que, aparentemente, está muito distante das maiores tragé-
dias que marcaram esses dois últimos meses do planeta. Pois a dor, a destruição, a morte, 
onipresentes no cotidiano midiático destes dias, quase não deixam espaço para que a vida 
siga, tateando as frestas, buscando sonhos e ativismos que nos permitam reencontrar a 
esperança e o sentido do existir, ainda atordoados que estamos pelo impacto das imagens 
do rio de lama contaminada que vem de Mariana, das crianças sírias fuziladas, dos mortos 
aleatórios de Paris.

Por tudo isso, parece não ser justo que haja este pequeno território onde nosso foco é dis-
cutir este mínimo mundo da pós-graduação, com suas regras e desafios, suas dificuldades 
e superações. Por tudo isso, fica tão difícil dizer que o Mídia e Cotidiano está há poucos 
dias de receber os novos integrantes da Turma 2016, estes que se dedicaram tanto para 
participar de um processo seletivo que vai levá-los a uma outra etapa de formação e des-
cobertas.

Trata-se de um pequeno grupo que chega com suas interrogações e inquietações abriga-
das em cada projeto de pesquisa que foca um objeto, uma questão, um ângulo da Comu-
nicação. A expectativa, nossa e deles, é que esse esforço signifique contribuição efetiva 
para o campo que é, reconhecidamente hoje, tão determinante para os entrelaçamentos e 
sustentação do tecido social. É esta certeza que nos impele a persistir, apesar das tantas 
dificuldades que nos enrodilharam neste 2015 tão politicamente decepcionante, tão carre-
gado das piores consequências das ações do capital e fundamentalismos.

Assim, convivendo com as incertezas que não nos deixam sequer imaginar agora como 
será o próximo ano, apresentamos neste Boletim algumas breves faces dos trabalhos que 
fabularam, também, estes dias do PPGMC. Eles soam como pequenas crônicas que dão 
visibilidade ao esforço coletivo do corpo docente e discente do Mídia e Cotidiano e que aqui 
apresentamos norteados pela ideia de partilha com os colegas de outras Pós-Graduações 
e como estímulo aos que já estão ou almejam participar desta jornada.

Boa leitura.

Denise Tavares – (Coord. em exercício)
PPG em Mídia e Cotidiano

1 Verso de Manoel de Barros: “Usar a palavra para compor meus silêncios”



2. No próximo dia 30, nova edição da Revista Mídia e Cotidiano

A próxima edição da revista Mídia e Cotidiano será publicada em 30 de novembro. Este 
último número de 2015 conta com o dossiê temático  Mídia, Educação, Tecnologia e Co-
municação, além dos artigos livre e, ainda, uma entrevista. Também serão publicadas as 
chamadas para as três edições de 2016. 

A revista Mídia e Cotidiano passou por várias modificações em 2015. A principal foi a perio-
dicidade, que passou a ser quadrimestral, a inclusão de novas sessões como Entrevista e 
Resenhas e também a participação de editores convidados para cada número. 

Tanto a nova edição quanto as anteriores podem ser acessadas em http://www.ppgmidiae-
cotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-19-02-33/revista-midia-e-cotidiano

3. Mestrandos apresentam trabalhos em Congresso da Ulepicc, em 
Cuba

Os mestrandos da Turma 2015 do PPGMC Amelia Aben-Athar e Raphael Zincone tiveram 
trabalhos aceitos no IX Congresso da União Latina da Economia Política da Informação, da 
Comunicação e da Cultura (Ulepicc), que será realizado em Havana, em Cuba. O evento 
acontecerá entre 7 e 11 de dezembro na capital cubana. O pesquisador Adilson Cabral, do 
PPGMC, é o presidente da Seção Brasil da entidade. Marco Schneider, professor colabora-
dor do programa, também faz parte da diretoria, como tesoureiro.

O trabalho de Amélia investiga como os jornais O Globo e Folha de São Paulo noticiaram 
as pesquisas de intenção de votos nas eleições para presidência, em 2014. O artigo buscou 
compreender o uso político dos números por parte dos jornalistas e o critério de noticiabili-
dade que esse uso favorece, além da relação entre os jornalistas e suas fontes, os institutos 
de pesquisas, que fornecem os dados e alimentam as notícias. Já a pesquisa de Raphael 
busca compreender a contra-hegemonia no movimento musical Tropicalismo, a partir dos 
festivais musicais na TV. O trabalho investiga se a apropriação e a ressignificação da cultu-
ra pop estrangeira pode ser considerada uma estratégia contra-hegemônica.

4. Programa Mídia e Cotidiano é contemplado com Edital da FAPERJ

Em função da grave situação financeira após o corte de verba PROAP dos programas pú-
blicos de Pós-Graduação do Rio de Janeiro, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) lançou em setembro o Edital de Apoio 
Emergencial para os Programas e Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Estado do 
Rio de Janeiro – 2015, com duas faixas de participação, conforme o total de alunos de cada 
Pós.



O PPGMC foi um dos 31 Programas da UFF que foram contemplados, o que significa 14% 
do total dos projetos que a FAPERJ aprovou. Este percentual, mais baixo do que normal-
mente ocorre com a Federal Fluminense, provavelmente deve-se ao fato da Universidade 
ter conseguido recuperar praticamente 100% da verba PROAP, o que não ocorreu com 
outras instituições do Rio de Janeiro. No entanto, é importante lembrar que a verba PRO-
AP está relacionada também ao total de bolsas dos Programas. E como a CAPES adotou 
a cota de apenas duas bolsas por ano para Mestrados que iniciaram suas atividades em 
2013 – caso do PPGMC – a verba PROAP foi drasticamente reduzida para estas Pós-Gra-
duações. Neste sentido, o Edital da Fundação vem em ótima hora e, com certeza, será 
fundamental para que o Mídia e Cotidiano desenvolva suas atividades básicas em 2016.

5. Pesquisas do PPGMC buscam desvendar a carioquice

Cultuada na música, no cinema e na literatura, a alma carioca também é tema de pesqui-
sas desenvolvidas por mestrandas do Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano 
(PPGMC). Das eleições municipais de 2012 ao jornalismo produzido no Rio e para o Rio, 
passando pelos vendedores ambulantes e a apropriação do espaço midiático, a cidade do 
Rio de Janeiro intriga os mestrandos em Mídia e Cotidiano.

Partindo do caso da Primavera Carioca, como ficou conhecida popularmente a candidatura 
de Marcelo Freixo (PSOL-RJ) à prefeitura do Rio de Janeiro em 2012, a pesquisa de dis-
sertação de Penélope Thaís analisou as mídias sociais enquanto canais de circulação das 
ideias contra-hegemônicas.

Orientada pelo professor Adilson Cabral, e defendida em junho de 2015, a dissertação bus-
cou compreender como as mídias sociais atuam como veículos de circulação permanente 
dessas ideias, citando suas potencialidades, limitações e impactos, além de analisar o uso 
destas interfaces como instrumento de campanhas eleitorais e de ações políticas, exami-
nando sua adoção como meio para desenvolver o debate público.

Canal Extra e as ruas

Já Ana Paula Gonçalves, orientada pela professora Laura Bedran, direcionou sua reflexão 
para o jornalismo carioca. A dissertação, apresentada em abril deste ano, analisou a revista 
Canal Extra, distribuída aos domingos no jornal Extra – periódico diário de maior circulação 
na cidade do Rio.

A mestranda discute as relações entre consumo, identidade e hegemonia com a disse-
minação de hábitos culturais, modas e tendências, representadas nas páginas da revista 
direcionada para a nova classe média. “Para compreender o seu discurso e o modo como 
esse público é representado, a revista é contextualizada como suporte midiático, assim 
como sua relação com a cidade e o carioca, e o seu potencial na criação de sentidos e 
pertencimentos”, conta Ana Paula.



Também orientada por Bedran, Ana Carolina Paradas, mestranda da turma 2015, anali-
sa os vendedores ambulantes das ruas, relacionando sua resistência ao espaço midiáti-
co urbano. O trabalho é um desdobramento da monografia de Ana Carolina, formada em 
Publicidade e Propaganda pela UFF, que trabalha com a hipótese de que alguns produtos 
-- Matte Leão, Biscoito Globo, Guaravita e Biscoitos Piraquê -- são consumidos na cidade 
em função de sua relação com a identidade carioca.

(OBS: A partir do início de dezembro será possível conferir a dissertação completa de Pené-
lope Thais e de Ana Paula Gonçalves no site do PPGMC: www.ppgmidiaecotidiano.uff.br)

6. Alunos do PPGMC visitam comunidade carioca

Como parte do processo de integração entre o conhecimento teórico e a sociedade, os alu-
nos da disciplina Cultura e Representações, ministrada pela professora Carla Baiense no 
PPGMC, participam de visitas a favelas da cidade do Rio de Janeiro. No último dia 7 de no-
vembro, a turma conheceu o Museu da Maré, localizado no Morro do Timbau, comunidade 
integrante do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. O local preserva a memória da 
ocupação e resistência dos moradores da região, que cresceu entre palafitas e aterramen-
tos, frequentemente feitos pela própria população.

Até o fim do mês de novembro o grupo deve visitar o Morro do Providência, primeira favela 
do país, surgida ainda no século XIX nas imediações da Central do Brasil, no Centro do Rio. 
A comunidade vem passando por rápidas transformações em função da reurbanização da 
região portuária do Rio de Janeiro, o que, inclusive, vem sendo muito questionado por todos 
que estudam a cidade. Essas questões, de acordo com Baiense, motivam, ainda mais, a 
ida ao campo pois, segundo a professora e pesquisadora, em um Mestrado que trabalha o 
cotidiano, é fundamental que os alunos conheçam in loco as representações que costumam 
investigar em suas pesquisas.

7. Professores do PPGMC participam de encontro sobre Filosofia e 
Ciência da Informação

O PPGMC foi uma das instituições promotoras do 1º Encontro Perfil-i: Perspectivas Filosóficas 
em Informação, realizado nos últimos dias 12 e 13 de novembro, no Centro Brasileiro de Pes-
quisas Físicas (CBPF). O evento reuniu pesquisadores de referência do campo da Ciência da 
Informação que vêm explorando novas interfaces entre CI e Filosofia, História, Ciência Sociais, 
Comunicação e Computação.

O encontro foi organizado pelo grupo de pesquisa Perfil-i, liderado pelo pesquisador Marco Sch-
neider, professor colaborador do PPGMC. “O Perfil-i é um grupo de pesquisa que tem como obje-
tivo fomentar o estudo dos clássicos do pensamento ético, político e epistemológico, para melhor 



fundamentar o debate sobre os dilemas informacionais do presente”, conta Schneider.

No dia 12 foram realizadas as mesas 1 e 2, abordando respectivamente a Ética e Epistemologia 
da Informação e a Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura. O primeiro dia de 
evento contou com a presença dos pesquisadores Lena Vania Ribeiro Pinheiro (IBICT), Maria Né-
lida González de Gómez (UFF), Gustavo Saldanha (Ibict/Unirio), Adilson Cabral (PPGMC), Eula 
Cabral (Ibict) e Marco Schneider (PPGMC/Ibict).

Já o dia 13 foi reservado para as mesas sobre Tecnopolíticas da Informação e sobre Métodos e 
Perspectivas para os Estudos em Informação na Era Digital, com os pesquisadores Arthur Bezer-
ra (Ibict), Thiago Novaes (Coletivo Rádio Muda), Ivan Capeller (UFRJ), Regina Marteleto (Ibcit), 
Fábio Malini (Ufes) e Nazareno Andrade (UFCG).

O encontro contou com o apoio da Coordenação de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia 
(COEP) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI – IBICT/UFRJ), do Programa de Pós-Gradu-
ação em Mídia e Cotidiano (PPGMC - UFF), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).

Seminário na Fiocruz debate violência contra mulher 

A grave situação da violência contra a mulher é matriz do Dicionário Feminino da Infâmia – aco-
lhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência, obra produzida pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) que, por sua vez, norteou o “I Seminário Pedagógico do Dicionário - Rio”, 
realizado na sede carioca da instituição, nos dias 9 e 10 de novembro. Estruturado em oito mesas 
divididas nos dois dias, o evento debateu alguns dos principais verbetes do Dicionário.

A professora Patrícia Saldanha, do PPGMC, foi uma das participantes. Ela é autora do verbete 
“Mídias” e, no Seminário, fez uma análise de como as mulheres brasileiras são tratadas no cená-
rio midiático. “Tanto o Seminário como o Dicionário confirmam o quanto a Academia se debruça 
sobre esta questão contribuindo, deste modo, para que a sociedade debata este tema e, claro, 
reverta esta cultura permissiva e, ainda, infelizmente, tão silenciada”, diz Saldanha. 

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o principal objetivo do evento foi receber representantes da 
rede pública de atendimento a mulheres em situação de violência no Estado do Rio de Janeiro. 
Eventos similares devem ocorrer em outros pontos do país onde a Fiocruz tem unidades.

8. Pesquisas de Grupo do PPGMC geram livro sobre ética na Publi-
cidade e Indústria Cultural  

As pesquisas do Grupo de Pesquisa em Ética na Sociedade de Consumo (ESC), coorde-
nado pela professora Ana Paula Bragaglia, do PPGMC, resultaram no livro Para uma outra 
sociedade de consumo: roteiro de discussão para cursos de comunicação e afins. Com 
lançamento previsto para o próximo ano, a obra tem como principal objetivo discutir a ética 



na Publicidade e na indústria cultural como um todo e surgiu de uma percepção de que as 
publicações sobre o tema são superficiais e se limitam aos aspectos jurídicos da questão. 
Assim, o grupo orientou seu trabalho em dar profundidade à discussão, voltando-se para o 
campo da Comunicação.

Ana Paula, que leciona Ética Publicitária na graduação, explica que o foco do grupo é estu-
dar as linguagens e as técnicas da Publicidade e do Marketing em geral, entendendo Publi-
cidade como toda ferramenta utilizada para divulgar uma marca. Por isso, o Grupo estuda 
essas linguagens e técnicas, buscando ver o que tem de antiético, ou seja, o que pode tra-
zer algum tipo de impacto negativo para a sociedade. O desdobramento desta abordagem 
é buscar alternativas de transformação para essas técnicas.

Para uma outra sociedade de consumo: roteiro de discussão para cursos de comunicação 
e afins é dividido em duas partes. A primeira é uma teorização filosófica do conceito de éti-
ca na publicidade. Em seguida, são discutidos cinco eixos dentro do ambiente publicitário 
que necessitam de reflexão: engano, infância, estereótipos, liberdades, medicamentos e 
bebidas alcóolicas. O capítulo sobre publicidade e infância acabou se desdobrando em um 
outro projeto que deve ser lançado em 2017, com a bolsista de pós-doutorado do PPGMC 
Pâmela Sauders, que integra os estudos sobre infância e publicidade em sua faculdade de 
origem, a Universidade Federal do Ceará. 

Além de Ana Paula e Pamêla, o grupo ESC conta hoje com outros setes integrantes. Entre 
eles, os mestrandos Júlia Dias, Lucas Albuquerque e André Nascimento, do PPGMC, além 
de egressos do PPGM e participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC). Ana Paula apresenta ainda uma outra frente de pesquisa que tem mo-
tivado os integrantes: “Quando o apelo social na publicidade se torna uma estratégia de 
engodo?”. A professora e pesquisadora explica que essa discussão busca averiguar se há 
uma estratégia de engano por parte da Publicidade na abordagem de causas sociais em 
publicidades comerciais.

Evento foca consumo midiático da infância

Organizado pela Pós-Doutoranda do PPGMC Pâmela Sanders, que é supervisionada pela 
professora Ana Paula Bragaglia, o encontro “Consumo Midiático da Infância em Tempos 
de Convergência” acontece no Auditório Interartes (IACS 1 – Rua Lara Vilela, 126, Ingá, 
Niterói), neste dia 25 de novembro, a partir das 18h30, 

O evento tem a participação da pesquisadora Inês Vitorino Sampaio, professora da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) e Coordenadora do Grupo de Pesquisa da Relação de 
Infância, Juventude e Mídia (Grim-UFC). Também compõem a mesa de debates Cristina 
Ponte, professora da Universidade de Nova Lisboa e vice-coordenadora do grupo Children, 
Youth and Media. A participação é aberta e gratuita.



9. Obra discute a influência da mídia no gosto

Editada com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ), ‘A Dialética do gosto: informação, música e política’, de Marco 
Schneider, professor do PPGMC, tem como questão central o debate sobre o gosto como 
expressão e medida do valor de uso dos bens e materiais simbólicos. A obra questiona tam-
bém se a informação – a midiatizada, em especial – é o principal agente responsável pela 
formação dos gostos nas sociedades contemporâneas. “Logo a informação midiatizada 
possui uma dimensão estética e ético-política mais profunda do que até então se pensava”, 
explica o pesquisador.

A abrangência do tema e seu aspecto interdisciplinar amplia o público-alvo do livro que in-
teressa tanto a estudantes como a professores e pesquisadores de comunicação, estudos 
culturais e ciência da informação. Também as pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
com a sociologia da cultura, estética, ética e marxismo devem ser atraídas pela publicação, 
que traz Muniz Sodré como autor da “orelha”. Destacando a importância do trabalho do 
autor, Sodré ressalta a competência argumentativa de Schneider, que recorre a Marx e a 
Epicuro para fundamentar suas discussões, o que, em suas palavras resulta em um “valio-
so trabalho”. 

Doutor em Comunicaão e Pós-doutor em Estudos Culturais (PACC/UFRJ), Marco Sch-
neider, além de professor da UFF, é pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT).

10. Construção do Canal da Cidadania em Niterói é foco de mes-
tranda do PPGMC

A implantação do Canal da Cidadania em Niterói mobilizou Cinthya Pires de Oliveira, mes-
tranda do PPGMC, a construir seu projeto de pesquisa focando os impactos da economia 
política da comunicação na construção desta iniciativa. Para tanto, Cinthya parte da dis-
cussão que envolve a aprovação da transmissão através do sinal aberto digital e as con-
sequentes ações de gestão e produção que possam proporcionar o reconhecimento e o 
engajamento da sociedade junto a esses canais.

“Espero contribuir com a reflexão das equipes desses canais para que a atuação do Canal 
da Cidadania seja mais inclusiva e adquira relevância para o público, proporcionando maior 
equilíbrio de vozes no cenário de comunicação brasileira”, afirma Cinthya, que é orientanda 
do professor Adílson Cabral, que esteve recentemente em um Pós-doc desenvolvido na 
Espanha, justamente sobre TV Digital.

Segundo o professor Adilson Cabral, do PPGMC, um dos principais diferenciais dessa ini-
ciativa de comunicação é o fato de não se trabalhar com a noção de “audiência”, mas de 
“potencial participante” da sociedade. “É preciso criar mecanismos que estimulem a forma-



ção para o canal em termos de produção de conteúdo. Utilizar um conjunto de programas 
para fazer a Prefeitura dialogar com a sociedade”, diz.

O Canal da Cidadania nasce com o decreto que define o modelo de TV Digital no Brasil 
e seu objetivo é abrir quatro faixas de programação destinadas ao poder público muni-
cipal, estadual e duas para organizações sociais em cada cidade que acionar o serviço. 
Em outubro de 2014 houve uma audiência pública sobre o tema na Câmara Municipal de 
Niterói, que contou com a participação de Cabral, junto com André Felipe Alves, secretário 
Municipal de Relações Internacionais, e Irene Cassiano, representando a TV Comunitária. 
Do evento saiu um grupo de trabalho que tem conduzido o processo de implementação do 
Canal da Cidadania em Niterói.

A próxima atividade do grupo de trabalho do Canal da Cidadania de Niterói será a constru-
ção de um seminário para incluir a sociedade no debate e apresentar as propostas de for-
mação de um Conselho Municipal de Comunicação e de um Centro de Transmissão, além 
da criação de um fundo para que o canal possa se sustentar financeiramente. Segundo a 
mestranda do PPGMC, que é orientanda de Cabral, sua expectativa é de que “a sociedade 
possa se reconhecer e se identificar com as iniciativas do Canal da Cidadania, configuran-
do uma alternativa que gere envolvimento do público, mesmo diante de todos os obstáculos 
e da acirrada concorrência da indústria midiática”.

11. Artigos Científicos

A partir desta edição, o Boletim vai disponibilizar os links para os artigos e resenhas publi-
cados pelo corpo docente e discente do Programa. A proposta é ampliar o acesso a estes 
textos que explicitam as atividades de pesquisa do PPGMC. Além disso, a ideia é colaborar 
na divulgação destas revistas que são um dos canais de partilha das investigações e refle-
xões realizadas pela área das Ciências Sociais Aplicadas I. Então, é só clicar.

- Resenha do livro “A televisão digital terrestre: experiências nacionais e diversidade na 
Europa, América e Ásia”, de Luis Albornoz e Maria Trinidad García Leiva - A concentração 
consolidada na transição para a TV Digital Terrestre
Autor: Adilson Cabral
http://www.rbpc.lapcom.unb.br/index.php/revista/article/view/69/53

- Culturas de Produção Digital nas TVs Públicas do Reino Unido
Autora: Andrea Meyer Medrado
Link: http://www.rbpc.lapcom.unb.br/index.php/revista/article/view/81

- Imersão e interatividade: das instalações do Sacro Monte aos videogames contemporâ-
neos
Autor: Emmanoel Ferreira
Link: http://www.academia.edu/17286716/Imersão_e_interatividade_das_instalações



- Meia hora, meia realidade, meio jornalismo
Autor: João Batista de Abreu
Link: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/meia-hora-meia-realida-
de-meio-jornalismo/

A opinião na rede: influência e dinâmica no Facebook
Autores: José Antônio Martinuzzo, Renata Rezende Ribeiro
Link: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/19448

- Do lambe-lambe à mídia exterior: 100 anos de visualidade do cartaz de rua na cidade do 
Rio de Janeiro.
Autora: Laura Bedran
Link: http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/comunicacao

- Os Sentidos da Música, o Dinheiro e a Mídia
Autor: Marco Schneider
Link: http://www.mundodigital.unesp.br/revista/index.php/comunicacaomidiatica/article/
view/445

- Audiovisual, educação e comunidade: Reflexões a partir do filme Geomigrantes”
Autoras: Patrícia Gonçalves Saldanha e Tatiane Mendes
Link: https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/1331/0

- Não curto afeminado: Homofobia e misoginia em redes geossociais homoafetivas e os 
novos usos da cidade.
Autores: Renata Rezende e Diego Cotta
Link: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/13860


