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1. Editorial

Qualquer maneira de publicar valerá?

Não é a primeira vez e, claro, não será a última. Mas um dos debates recentes que cir-
cularam pela lista da Compós envolve nossas diferenças sobre as relações possíveis da 
Comunicação com as publicações científicas qualificadas da área. Sejam elas nacionais 
e/ou internacionais. E, como não poderia ser diferente, as variações dos diagnósticos são 
significativas, pois elas refletem, entre outras questões, o quanto nós nos reconhecemos 
enquanto “ciência”, e o quanto participamos, ou não, das crises do  “paradigma dominante”, 
como coloca Boaventura Santos.

Óbvio que esta é uma ampla e longa discussão que não cabe, em qualquer hipótese, em 
um curto Editorial. E nem é esta a intenção. O que se pretende aqui, ao recuperar o tema, 
é reafirmar a sintonia com os colegas que têm tido a disposição de enfrentá-lo. E, quem 
sabe, colaborarmos para que as diversas posições adentrem mais espaços de modo a refi-
narmos reflexões e assertivas que apontem novas possibilidades de lidar com esta questão 
que margeia tantas outras. Pois, algumas tentações sempre surgem diante de posturas 
inflamadas (saudáveis!), ou posições outras que têm a proposta da partilha, da prática da 
bem-vinda discussão.

Por exemplo, quando se levanta nossa invisibilidade no exterior, confesso que imediata-
mente fico pensando se não é a nossa invisibilidade no “interior” (ou seja, nacional), que me 
incomoda mais... Afinal, um delírio sedutor é imaginar a população defendendo, arduamen-
te, nossas pesquisas que apontam a urgente democratização dos meios de comunicação 
como condição necessária para uma outra compreensão do cenário político atual... Ou, se 
empolgar com professores de escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental e Médio 
acionando, em diálogo com tantas pesquisas que já produzimos, outras estratégias de tra-
balhar os temas transversais dos parâmetros curriculares...

Enfim, não faltam exemplos - se pensarmos na perspectiva das ciências aplicadas - que 
desvelem, de algum modo, as distâncias que ainda existem entre nosso fazer e suas circu-
lações. Por isso mesmo, quando colegas se dispõem ao debate que mira fraturar possíveis 
cristalizações, nada pode ser melhor saudado. Especialmente nestes tempos em que a 
barbárie midiática reina, desenhada por processos de manipulação da informação, espe-
culações partidarizadas, dramatizações patéticas de conversas banais interceptadas sem 
aparato legal. Situação que talvez exija mesmo uma espécie de “espírito do tempo” a arti-
cular o re-exame das nossas contradições e desafios, às múltiplas respostas cidadãs que 
a Comunicação Social vem dando - sejam listas, artigos e/ou nas manifestações das ruas 
-  a este cenário depauperado da mídia hegemônica.

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

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



2. IV Seminário Mídia e Cotidiano tem novo prazo para envio de 
trabalho: 24 de abril

O novo prazo de envio de resumo expandido para participar do VI Seminário em Mídia e 
Cotidiano é 24 de abril. Com a mudança, quem já teve o resumo aprovado (primeira roda-
da), pode fazer o pagamento da inscrição até 05/05. O Seminário acontece nos dias 17, 18 
e 19 de maio, no Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF - Niterói/RJ. 

O VI SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM MÍDIA E COTIDIANO tem como tema “Mídia e De-
mocracia”  e está estruturado em três Grupos de Trabalho (GTs): “Mídia e Democracia: lin-
guagens”; “Mídia e democracia: políticas”; “Mídia e Democracia: tecnologias e educação”. 

A Conferência de Abertura será feita por Atílio Borón e o encerramento por Franklin Martins. 
O Seminário atinda terá três mesas temáticas com participação de expressivos pesquisa-
dores e profissionais da Comunicação.

3. Wilson Gomes discute “Likes, Tretas e trolls” como novas are-
nas políticas

Como tem feito deste que iniciou suas atividades, o PPG Mídia e Cotidiano voltou a marcar 
o início do primeiro semestre com a Aula Magna. Neste ano o convidado foi o Professor 
Titular da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes. O tema da sua Conferência foi 
“Entre likes, tretas & troll: as mídias sociais como novas arenas políticas”.

O evento, que lotou o Auditório Interartes do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), 
com alunos de Pós-Graduação e Graduação, aconteceu em 30 de março. Durante mais 
de 2 horas o professor Wilson Gomes apresentou suas reflexões sobre o que vem acon-
tecendo nas mídias sociais, desenhando um cenário marcado por comportamentos muitas 
vezes grosseiros, excludentes e com pouco espaço para interações onde não há posições 
convergentes.

Em outras palavras, o que o professor mostrou é que as relações nas redes sociais, onde 
todos podem exprimir seus pontos de vista, não tem ocorrido sem muitas críticas entre as 
partes que, em princípio, estariam se comunicando. Para ele, esta é uma situação que mos-
tra o quanto as chamadas mídias sociais têm se tornado um constante local de embates e 
discussões, por muitas vezes agressivas. Ele também avaliou as polarizações de opiniões 
e os diversos conflitos que isso gera.

Mantendo o bom-humor apesar do tema ácido, Wilson Gomes conquistou o público presen-
te. “Impossível não concordar com ele. Foi excelente”; “Nossa, foi ótimo, parabéns!”; “Nem 
percebi o tempo” e frases similares confirmam o quanto o tema e a abordagem integram 



as interrogações e perplexidades de quem trabalha ou estuda Comunicação, considerando 
todas as mudanças que a Internet trouxe até agora.

4. Renata Rezende, professora do PPGMC, lança livro A Morte Mi-
diatizada

A pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, Renata Rezende, 
lançou no último dia 31 de março o livro A Morte Midiatizada – Como as redes sociais atu-
alizaram a experiência com o fim da vida, publicado pela editora Eduff (Editora da Univer-
sidade Federal Fluminense).

Fruto de sua pesquisa de doutorado, o livro, nas palavras de Renata, “Examina como a 
morte se transformou na ambiência da vida midiatizada, particularmente a partir do advento 
das redes sociais digitais”.

Ela explica que em um período onde os meios de comunicação e informação são prati-
camente onipresentes, a existência não se limita à carne e osso. “É preciso ocorrer como 
persona midiática e, nesse contexto, no qual a materialidade se esvai, o vulto midiático se 
mantém, graças aos vestígios digitais, projetos de memória construídos nas atuais redes 
de sociabilidade”, conta.

De acordo com a autora o texto realiza um percurso da história da morte, da Idade Média à 
Idade Mídia, analisando como a experiência sobre o fim da vida se modifica. “Principalmen-
te, na contemporaneidade, com as apropriações das ferramentas digitais”, conlclui

5. Sai primeira edição de 2016 da Revista Mídia e Cotidiano

Foi publicada a primeira edição de 2016 da Revista Mídia e Cotidiano. Neste número o des-
taque é a Sessão temática “Memórias e Esquecimentos na Tessitura do Cotidiano”, além da 
Sessão Livre e da Resenhas.

A chamada para os próximos números de 2016 já está disponível no site. O tema do dossiê 
da próxima edição será “Comunicação, Poder e Ciberespaço”, com chamada de artigos 
aberta até 09 de maio. A terceira edição do ano terá como tema “Jogos Digitais, Comunica-
ção e as práticas do cotidiano”, com chamada prevista de 1º de junho e 15 de agosto.

Além das sessões temáticas, a revista também aceita artigos de tema livre e resenhas. 
Para os artigos é necessário que um dos autores seja doutor, enquanto as resenhas podem 
ser escritas por mestrandos, mestres, doutorandos e doutores.

Com periodicidade quadrimestral, desde o final de 2015 a Revista Mídia e Cotidiano integra 
a base de dados internacional Directory of Open Acess Journal. O endereço é http://www.
ppgmidiaecotidiano.uff.br/ojs/index.php/Midecot



6. Mestranda Cinthya Oliveira na Escola de Verão do Alaic

Os alunos da 3ª Escola de Verão 2016 da Associação Latinoamericana de Investigadores 
da Comunicação (ALAIC), realizada este ano nos dias 17 a 25 de março, na Universidade 
de Brasília (UnB), divulgaram um manifesto em defesa da América Latina. Os estudantes, 
de diversas regiões do continente, defendem a democratização da mídia para o fortaleci-
mento da democracia; criticam a cooptação da opinião pública realizada pelos meios de 
comunicação de massa; criticam a concentração da mídia em toda a América Latina e 
repudiam a desinformação gerada pela mídia oligárquica em relação aos recentes acon-
tecimentos políticos no Brasil. A carta foi encaminhada para o corpo diretivo da AlAIC para 
que  também se pronuncie. A leitura completa de todos os pontos do manifesto bilíngue (em 
português e espanhol) pode ser vista no vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=Jyq9c11EeiA&feature=youtu.be

Participação do PPGMC

Entre os participantes da edição 2015 que subscrevem o manifesto está a mestranda do 
PPGMC, Cinthya Pires Oliveira. “A experiência foi muito positiva, permitindo estabelecer 
diálogo com pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e de outros países latinos. O 
encontro proporcionou aproximação com outros projetos voltados para a economia políti-
ca da comunicação, ressaltando a importância da interdisciplinariedade”, avalia. Para ela, 
eventos desse tipo ajudam a fortalecer a luta democrática: “Como nos reunimos em Brasília 
em um momento crítico para o Brasil, em que política e a comunicação são amplamente 
discutidas, a sensação geral dos colegas foi de fortalecimento e renovação, pois vozes de 
diferentes regiões e países apontavam, em uníssono, um caminho em defesa da democra-
cia”, completa.

Este ano o evento teve como tema “Pesquisa em Comunicação na América Latina”. A Es-
cola de Verão incluiu a realização de uma disciplina semi-presencial de quatro créditos e a 
elaboração de artigos, supervisionados por professores designados pela coordenação. No 
dia 18 de março o professor Adilson Cabral participou do painel “Regulação da Comunica-
ção e América Latina”, como parte integrante da programação do evento.

Inscrições para o XIII ALAIC

As inscrições para o XIII Congresso da Associação Latinoamericana de Pesquisadores em 
Comunicação está com chamada aberta para envio de trabalho até o próximo dia 30 de 
abril. O Congresso será no México, nos dias 5, 6 e 7 de outubro. O tema geral é “Sociedade 
do conhecimento e comunicação: reflexões críticas a partir da América Latina. Mais deta-
lhem em http://alaic2016.cua.uam.mx/ 



7. Cineclube PPGMC assiste e debate “A Batalha do Passinho”

Em função do sucesso da primeira edição de 2016 do Cineclube Mídia e Cotidiano, quando o au-
ditório do IACS 2 ficou lotado para a exibição do documentário A Batalha do Passinho (2012), do 
diretor Emílio Domingos, que também participou da sessão, o filme será reexibido na UFF.

Na nova exibição, além de debate com o diretor haverá a participação de praticantes de passinho, 
que se apresentarão para o público. “Nós conversamos com o Emílio Domingos e ele sugeriu que 
fizéssemos um evento cultural não só com o filme mas, também, com a participação dos meni-
nos”, conta Tatiana Mendes, uma das organizadoras do cineclube.

Coordenado pela mestre em Mídia e Cotidiano Tatiana Mendes e pela professora do PPGMC 
Patrícia Saldanha o Cineclube PPGMC terá três sessões por semestre exibindo filmes que dia-
loguem com as questões do cotidiano. Em breve a programação com as datas das próximas 
sessões estará disponível. “Estamos realizado a curadoria das próximas sessões. Recebemos 
um kit do Festival de Cinema e Direitos Humanos, com cerca de seis filmes”, completa Tatiane.

8. Divulgadas obras para processo seletivo 2017  

A Comissão do Processo Seletivo do Mestrado em Mídia e Cotidiano para o ingresso da 
“Turma 2017”,  já definiu as obras básicas para a realização da prova escrita que acontece 
no segundo semestre deste ano. Em breve será divulgado o Edital Completo. As obras 
escolhidas são:

- CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano - 1. Artes de Fazer. 9ª ed. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2003

- HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. 4ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992.

- KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia. Bauru/SP: EDUSC, 2001.

- SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho - Uma teoria da comunicação linear e em rede. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2002.

9. Mestres em Mídia e Cotidiano já estão no Doutorado

Os ingressantes da primeira turma da Pós Graduação em Mídia e Cotidiano tornaram-se 
Mestres em 2015. Destes, quatro continuaram a vida acadêmica, conseguindo ser aprova-
dos, no mesmo ano, em cursos de Doutorado. Estes alunos são: Tatiana Lima - primeiro 
lugar no PPGCOM da UFF; Tatiane Mendes, que ingressou no PPGCOM da UERJ; Ana 
Paula Gonçalves de Almeida, é agora aluna do PPGCOM da PUC/RJ e Camille Costa Pe-
rissé Pereira, que optou pelo EICOS - Pós Graduação em Psicossociologia Social e Ecolo-
gia da Comunidade, da UFRJ.



Vale lembrar que a Turma 2013 (iniciaram em maio de 2013, em função da greve das 
universidades em 2012, que alterou o calendário do ano seguinte), contou com 16 con-
cluintes que agora têm o título de Mestres em Mídia e Cotidiano. Segundo depoimentos 
destes egressos, a proposta, da maioria, é dar prosseguimento à formação, ou seja, tentar 
o ingresso no Doutorado. Infelizmente, com a política de cortes da CAPES, o crescimento 
de cursos de Doutorado na área deve perder ritmo. Segundo dados de 2015, a área conta 
hoje com 63 cursos, sendo 43 Mestrados e 20 Doutorados. Como o Doutorado é mais longo 
(4 vagas), as vagas são, geralmente, metade do que é oferecido no Mestrado, tornando o 
processo seletivo para o Doutorado, muito difícil.

10. Artigos científicos

Desde a sua quarta edição o Boletim PPGMC vem divulgando os artigos publicados por 
professores e alunos do programa. A proposta é dar mais visibilidade para a produção cien-
tífica sobre Mídia e Cotidiano. 

Abaixo, os artigos publicados de novembro/2015 a março/2016.

- A apropriação social do canal da cidadania: desafios e podencialidades para uma comu-
nicação horizontal e dialógica - Adilson Cabral e Cinthya Pires (Link: http://www.portalseer.
ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/14615)

- Imprensa e Preconceito: a relação entre favela e celebridades no mundo do crime - Carla Baien-
se e Antônio Vianna (Link: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/19612)

- Então entra, porque continuo te vendo: ambiguidade e melancolia em La ciudad de 
los fotógrafos - Denise Tavares (Link: http://www.revistas.usp.br/significacao/article/
view/103713/106899)

- Jogos persuasivos: por uma investigação das potências de afecção nos indie games - 
Emmanoel Ferreira e Thaiane Oliveira (Link: http://casperlibero.edu.br/wp-content/uplo-
ads/2015/12/Emmanoel-Thaiane.pdf)

- Vingança da Empregadinha? Um ano-chave para a doméstica na Telenovela Brasilei-
ra - Max Milliano Melo (Link: http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/viewFi-
le/6481/4061)

- Reflexões sobre espaço e comunicação: a transformação da experiência em cotidianos 
urbanos - Renata Rezende e Laura Bedran (Link: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.
php/logos/article/view/19771)

- O ídolo colocado para escanteio: A débil relação entre o rádio esportivo e assessorias de 
imprensa - Roberto Falcão e João Batista de Abreu (Link: http://www.periodicos.ufop.br/pp/
index.php/radio-leituras/article/download/83/87) 


