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1. Editorial 

 

Quando o futuro se coloca tão incerto, vale aquietar as sombras... Há tensões gigantes assombrando a 

todos nós. No mundo amplo, da Terra inteira, o horror da guerra nuclear volta a passear pela boca 

violenta daqueles que hoje, infelizmente, imaginam-se donos dos humanos. No planeta menor, o do 

nosso país, o lodaçal da incerteza é tão denso que a exaustão nos percorre muitas vezes ao dia e noite. 

No ínfimo reino de cada área de Pós-Graduação, a expectativa das avaliações quadrienais dança 

intensamente em volta de nossos projetos futuros e passados, tornando o presente, em alguns 

momentos, um tanto cinza, um tanto sem brilho.  

Pensar sobre tudo isso nem sempre ajuda à fabulação de nosso trabalho. Principalmente em fim de 

semestre, quando já acumulamos horas a mais do ofício (só quem está cá dentro, vivenciando o ritmo 

de uma Pós-Graduação, consegue entender). E, assim, talvez o melhor horizonte que possamos abraçar 

agora seja um bem curtinho, bem perto de nós, tangível e suficiente para reconhecermos seu sabor, sua 

alegria, sua intensidade grave e suave ao mesmo tempo.  

Pode parecer um tanto “Pollyanna” mas, de novo: quem conhece esta realidade, entende. Um dos 

ótimos momentos que o Mídia e Cotidiano pode comemorar é a conclusão das pesquisas dos seus 

mestrandos e, agora em julho, fechamos um ciclo iniciado em 2015 com 22 alunos dos quais 21 são 

agora Mestres em Mídia e Cotidiano. Apenas um desistiu logo no segundo mês de aula por uma 

situação pessoal incontornável. Enfim, um alento. Que deve estar se repetindo em diversas Pós-

Graduações da nossa área, hoje finalmente chamada de Comunicação e Informação. Palmas para o 

representante de área e a todos que se esforçaram por esta conquista. 

 Tais alegrias, é claro, não escondem todos os desencantos e temores do momento. Mas quem sabe dê 

uma nítida percepção do presente enlaçando algum futuro... No presente, o sabor pleno de muitos 

aprendizados, da conquista de uma investigação forjada tantas vezes em situação adversa – com vários 

mestrandos sem bolsa e trabalhando muito neste mercado de trabalho privado feroz. No presente, fotos 

da defesa, falas de parabéns e, pontualmente, alguns acertos, além do estímulo à continuidade da 

jornada: “Agora, que tal partir para o doutorado?”, dizemos, convictos e animados.  

São momentos em que o presente fala mais alto e nós mergulhamos nestes instantes sabendo que são 

fiapos intensos de uma ampla jornada, mas fiapos. Há outros vislumbres, óbvio, pois assim não fosse 

não suportaríamos estar aqui. Por exemplo: já estamos recebendo as inscrições para a Turma 2018, 

imaginando quem virá, qual pesquisa, com qual esperança...  

Enfim, caros amigos, caros colegas, caros alunos, caros candidatos: em nome de todos que ainda dão 

sentido a esta caminhada na Pós-Graduação, um brinde! A contrapelo da realidade hostil, um brinde! 

E, por favor, não nos avaliem tão duramente nas suas críticas, caso considerem totalmente absurdo 

alguém querer comemorar algo a esta altura desse país, desse mundo: acabo de reler, mais uma vez, 

“Sobrevivência dos vaga-lumes”, do Didi-Huberman... Dá para entender, não dá? 

 Denise Tavares                                                                                                        

 Coord. Mídia e Cotidiano 

2. Processo Seletivo 2018: inscrições terminam em 11 de agosto 

 



Terminam no próximo dia 11 de agosto as inscrições para o processo seletivo da Turma 2018 do 

Mestrado em Mídia e Cotidiano. Nesta primeira fase, o candidato deve preencher uma ficha de 

inscrição, disponível no site do Programa (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br) e pagar a GRU, no valor 

de R$ 100,00. Também é preciso enviar tanto a ficha como o comprovante de pagamento para o e-

mail: ppgmc@vm.uff.br para receber o número e a confirmação da inscrição nos dias 15 e 16 de 

agosto. 

 Na segunda etapa, que vai do dia 21 de agosto a 21 de setembro, o candidato deve enviar todos os 

documentos descritos no edital e também seu Projeto de Pesquisa. Neste ano, houve uma mudança 

importante: os projetos não podem ser identificados. É importante conferir todo o edital para anotar as 

datas da prova escrita, da prova de currículo e a prova de Língua Estrangeira. Todas as etapas da 

seleção são eliminatórias.  

O PPG Mídia e Cotidiano oferece 20 vagas sendo duas reservadas para professor do Ensino 

Fundamental público; uma para pessoa com deficiência e duas para candidatos estrangeiros. Estes são 

selecionados por edital específico. É importante destacar que todos os candidatos, inclusive os que têm 

reserva de vaga, devem ser aprovados no Processo Seletivo sendo que a nota de corte é 7,0 em todas 

as etapas.  

IMPORTANTE: confira o Edital Completo no site do Mídia e Cotidiano. 

(http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2017/02/Edital-de-SelTurma-

2018.pdf) 

 

3.  Evento discute a relação da publicidade com o consumo consciente na Universidade 

Federal Fluminense 
O objetivo é sensibilizar os cidadãos para a ética na sociedade de consumo e a leitura crítica das 

mídias 

 Como a publicidade (des)estimula o consumo consciente? Esse foi o tema da edição de 2017 do 

projeto de extensão “Contatos: (Re)construindo a Publicidade”, que aconteceu neste último 12 de 

julho, às 16h, no campus do Gragoatá da UFF. O evento abordou a relação entre consumo consciente e 

publicidade não só pelo viés ambiental, mas também a partir de perspectivas mais amplas sobre o 

tema. As convidadas foram a pesquisadora e professora de publicidade Margarete Ribeiro Tavares 

(UFRJ), que abordou as marcas que utilizam causas sociais para mascarar impactos negativos; e a 

ativista ligada a movimentos sociais na área do meio ambiente e consumo consciente Thaís Corral 

(REDH; SINAL).  

A coordenadora e mediadora do evento, Ana Paula 

Bragaglia, do PPGMC, tinha como expectativa que 

participassem não só estudantes da UFF, mas alunos e 

professores de escolas do ensino básico, em particular as 

públicas, além de ativistas de movimentos sociais. “O 

‘Contatos’ tem o objetivo de promover a leitura crítica 

dos mais diversos cidadãos, especialmente os mais novos, 

ainda em formação (...) em relação à publicidade e outras 

ferramentas de estímulo ao consumo”, explica. No final, 

tudo deu certo o que foi comemorado pelos organizadores 

deste evento que é mais um exemplo de atividade 

integrada da Pós-Graduação com a graduação e com participação da sociedade.  

O formato em roda garante maior participação de todos 

para o debate sobre publicidade consciente. (Foto 

Francisco Gracioli) 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2017/02/Edital-de-SelTurma-2018.pdf
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/wp-content/uploads/2017/02/Edital-de-SelTurma-2018.pdf


Assunto pouco comentado nas pautas midiáticas, a ética na sociedade de consumo e na publicidade 

atenta para a necessidade do consumo consciente tanto na preocupação com impactos ambientais, 

quanto na discussão de comportamentos de consumo voltados a diminuir impactos negativos em 

outros campos da vida dos sujeitos. Segundo Bragaglia, a expectativa, com a promoção de encontros 

como este, é que “as pessoas reflitam as formas da publicidade contribuir com o consumo consciente 

atentando para algumas armadilhas, como por exemplo, a publicidade comercial emocional, que se 

apropria de apelos sociais”. A pesquisadora alerta sobre os riscos de uma prática irrefletida de 

consumo: “em vários momentos, essa abordagem que parece estimular consumo consciente nada mais 

é do que uma forma de desestimular, porque pode ajudar a pessoa a se encantar pela marca e não 

refletir sobre possíveis efeitos negativos relacionados às suas decisões de consumo”, completa.  

A pesquisadora e pós-doutoranda Pâmela Saunders Craveiro (mestre pelo PPGMC), e o graduando 

Francisco Gracioli, da UFF, também mediaram o encontro, que ainda abordou as temáticas das 

ideologias de consumo; a apropriação do social pelo mercado; o consumismo; a psicossociologia do 

consumo e greenwashing. O evento foi gravado pela equipe da BITS Ciência e logo vai estar 

disponível para acesso em https://www.facebook.com/Contatos.publicidade/ 

 

4. 50 anos de Tropicália: reflexões sobre arte, mídia, política e cotidiano 

Dissertação de Rafael Zincone, mestre em Comunicação Social recém-formado pelo PPGMC, 

discute o conteúdo político da Tropicália a partir de sua inserção em programas de televisão e da 

temática da vida cotidiana brasileira do final dos anos 1960 

 
O ano é duplamente emblemático para Rafael Zincone: a pesquisa 

que desenvolveu como trabalho de conclusão do curso em 

Economia vem à público, agora em agosto, com o título Aqui é o 

Fim do Mundo: Tropicália e desenvolvimento dependente no 

Brasil (ED GZ) e ele acaba de se tornar Mestre em Mídia e 

Cotidiano com dissertação que também foca a Tropicália e cujo 

título é Parabolicamará: tropicália e a politização do cotidiano 

na TV. Apesar de não ter planejado, a comemoração dupla pode 

ser considerada tripla já que ele, como muitos brasileiros, tem 

participado de vários eventos que estão justamente celebrando os 

50 anos da Tropicália. 

 
Mas, como lembra Zincone, se é praticamente impossível falar 

sobre este movimento musical e cultural que marcou o Brasil sem 

lembrar de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Os 

Mutantes – assim como de outros tantos artistas e intelectuais da 

época como, por exemplo, Rogério Duarte, Torquato Neto, Rogério 

Duprat e Hélio Oiticica, “não podemos pensar a Tropicália sem ter 

em mente a economia de seu tempo e a indústria cultural de seu 

tempo no Brasil e no mundo”. Assim, partindo do referencial 

metodológico da Economia Política da Comunicação e da Cultura, o 

autor analisa a Tropicália, em sua dissertação de Mestrado, 

enquanto expressão cultural-midiática 

 

 

 
 

 “A alegoria do Brasil do 

absurdo, trazida pelo 

Tropicalismo, se tornou parte da 

história brasileira”, destaca a 

profª Maria Malta, do Inst. De 

Economia da UFRJ, na “orelha” 

do livro de Zincone 



tratando de discutir sobre “o posicionamento político dos tropicalistas, tendo em vista sua 

integração nas estruturas da indústria cultural brasileira, especialmente a televisão, e o contexto 

político-social do regime autoritário da época”. 

 
Deste modo, preocupado “em ler a dinâmica interna de um movimento midiático” a pesquisa de 

Zincone vai além dos aspectos estéticos/artísticos do “tropicalismo musical” e procura remontar 

(e problematizar) o contexto histórico em que surge a Tropicália, entendendo que “o 

tropicalismo, principalmente a partir da televisão, atuaria politicamente em questões cotidianas e 

da vida privada”. Por isso mesmo, sua pesquisa, orientada pelo professor Marco Schneider no 

PPG Mídia e Cotidiano, passa por diversos temas e discussões que marcaram a época. De 

questões, digamos, estruturais como o desenvolvimento econômico e o processo de 

“modernização” do Brasil, a popularização da TV no país, a ditadura militar e o AI-5, até 

questões mais específicas (e não menos importantes) como a organização dos primeiros festivais 

de música brasileira, relação dos artistas com o público de massa e com a TV como novo formato 

e linguagem, e as tensões e conflitos próprios da integração com a Indústria Cultural, entre ser 

“cultura de massas, e mexer com ela”. 

 
Por fim, além de “contribuir com o debate a respeito do caráter político da Tropicália sob a 

perspectiva da Comunicação Social”, a pesquisa de Zincone dialoga com o debate político 

brasileiro atual, pois, interpretando a história como espiral, é possível “não estranhar a atualidade 

de problemas aparentemente datados e, portanto, não exclusivos dos anos de 1967 e 1968”. 

Segundo o autor, nos dias de hoje “quando observamos a negação do Estado democrático de 

Direito e, consequentemente, problemas na órbita da democratização da mídia e da produção 

cultural, tratamos de desafios ainda não superados”. 

 
Quem quiser conferir o trabalho de Rafael Zincone, pode baixar a dissertação de mestrado em 

http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/3853 

 

 

5. Educ@Mídia participa do I TEIAS 

Grupo de pesquisa coordenado por professor do PPGMC organiza mesa redonda no dia 20 

de julho 

 

O I TEIAS será realizado na PUC-Rio, nos dias 20 e 21 de julho de 2017, a partir do encontro 

de vários eixos temáticos. O evento é uma iniciativa interdisciplinar do Laboratório Linguagem, 

Interação e Construção de Sentidos (LINC-Design) vinculado ao PPG-Design da PUC-RJ e 

conta com a participação do Grupo de Pesquisa Educ@Mídia.com (Educação para as Mídias em 

Comunicação), coordenado pelo professor Alexandre Farbiarz, do PPG Mídia e Cotidiano. O 

Grupo organiza o I Simpósio Educação para as Mídias em Comunicação para discutir o papel 

formador das mídias sociais e dos agentes mediadores de sua leitura e escrita na mesa redonda e 

grupo de trabalho propostos. 

 

Segundo o professor Farbiarz os organizadores do evento decidiram experimentar um novo 

formato de participação. “Nós avaliamos que seria interessante, apesar de bem mais trabalhoso, 

propor um formato que implicasse em maior coesão das discussões em vez dos tradicionais 

Grupos de Trabalho”, diz. A mudança, é claro, amplia as expectativas, mas com a articulação 

interdisciplinar dos Grupos de Pesquisa – além do Educação para as Mídias em Comunicação, 

organizam o evento os grupos de pesquisa Livros, materiais, recursos e novas tecnologias em 

contextos de ensino aprendizagem, vinculado ao Departamento de Letras da PUC-Rio e o 

Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde (NUTED), vinculado à Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz – a percepção, até o momento, é que o resultado será o 

melhor possível. 

 

http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/3853
mailto:Educ@Mídia.com


 Para maiores informações, acesse a programação completa no site 

(www.designnaleitura.net.br/teias) e você pode acompanhar todas as etapas também pela 

Fanpage (https://www.facebook.com/simposiopuc/) 

 

 

 6. Site do PPGMC de “cara nova” e mais facilidade de acesso 

Finalmente, depois de uma longa jornada, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, 

com o apoio da FAPERJ (via edital), colocou no ar um novo site, não só com design novo e 

mais ágil, mas também com versão em Inglês e Espanhol. Com um design mais moderno, que 

consegue combinar bem imagens e texto, o site também dá acesso direto à Revista do Programa 

e também às dissertações defendidas que agora estão disponíveis em um Repositório recém 

desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (é só entrar pelo link). Outra novidade é o 

acesso pelo celular, o que facilita, muito, conhecer mais sobre o PPGMC. 

Desenvolvido por Paulo Régis, o novo site teve como principal eixo de criação dar maior 

visibilidade e transparência ao cotidiano do Mestrado. Procurou, também, reduzir o espaço 

dado às notícias já que hoje, o Facebook e as redes sociais acabam desempenhando melhor este 

papel por conta da agilidade da informação. Apesar de ainda faltar alguns acertos, a avaliação 

até agora tem sido bastante positiva. Caso queira dar alguma sugestão, entre em contato 

conosco pelo e-mail do Programa que é ppgmc@vm.uff.br 
 

 

 

7.  ESPAÇO ABERTO - Publicações do PPGMC 

Aqui, você pode conferir os novos artigos publicados pelo corpo docente e discente do Mídia e 

Cotidiano. Além disso, uma dica especial: dois e-books gratuitos para baixar. Confira tudo. 

 

Revista: Comunicação & Educação 

Título: O percurso dos educadores entre a pedagogia convencional e o ensino conectado — 

estudo de caso do Projeto GENTE 

Autores: Alexandre Farbiarz; Wagner da Silveira Bezerra. 

Link: http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/115655 
 

Print da Home do PPGMC 

http://www.designnaleitura.net.br/teias)
http://www.facebook.com/simposiopuc/
mailto:ppgmc@vm.uff.br
http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/115655


Revista: Comunicologia – Revista de Comunicação a Universidade Católica de Brasília 

Título: Construção identitária e gerenciamento da impressão em espaços online de interação 

Autora: Fernanda Angelo Costantino 

Link: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/8116 
 

Revista: ComTempo 

Título: Mídia e representação A mulher brasileira pelas capas da Revista CLAUDIA 

Autoras: Laura Martini Bedran; Isabela Zampier 

Link: https://casperlibero.edu.br/revista-comtempo/midia-e-representacao/ 

 

Revista: Fronteiras 

Título: Sob o risco do artifício: algumas questões sobre a produção multimídia “As Quatro 

estações de Iracema e Dirceu” 

Autoras: Denise Tavares; Renata Rezende 

Link: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2017.191.01 

 

Revista: Informação & Sociedade 

Título: Pensamento reflexivo e gosto informacional: disposições para competência crítica em 

informação. 

Autores: Marco Schneider; A.C. Bezerra e A. Brisola. 

Link: .http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/31114 
 

Revista: Pesquisas em Discurso Pedagógico (Online) 

Título: A hexis educativa como possibilidade pedagógica em narrativas ficcionais para jovens 

Autores: Alexandre Farbiarz e Milena de Azeredo Pacheco Venancio 

Link: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26736/26736.PDFXXvmi= 

Aproveitem esta dica: dois novos e-books grátis 
 

Acabam de ser publicados e estão disponíveis gratuitamente as obras Ética da Informação: 

perspectivas e desafios, organizado por Maria Nelida Gonzalez de Gomes e Regina de Barros 

Cianconi e Pierre Bourdieu e a produção social da informação, da cultura e do conhecimento, 

organizado pelos pesquisadores Regina Marteleto e Ricardo Pimenta, ambos do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT-UFRJ. A iniciativa de disponibilizar 

gratuitamente as obras é da editora Garamond (http://garamond.com.br/).  

“Ética da Informação” aborda as questões que envolvem, hoje, a gestão democrática da 

informação, da produção e reprodução do conhecimento científico, considerando o papel dos 

documentos e arquivos na construção de narrativas sobre os acontecimentos históricos. Já a 

coletânea que foca Pierre Bourdieu, procurou analisar as contribuições do autor nas diferentes 

áreas do conhecimento tais como a Comunicação, Saúde, Arquitetura, Urbanismo, Ciência da 

Informação, Museologia e Ciências Sociais, configurando, portanto, um painel significativo das 

diferentes formas de aplicação dos conceitos e métodos produzidos por Bourdieu. 

 

 

8. Centro de Estudos do Cotidiano, em Paris, recebe professora do PPGMC

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/8116
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2017.191.01
http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/31114
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26736/26736.PDFXXvmi
http://garamond.com.br/


A professora e pesquisadora Renata Rezende, do Mídia e Cotidiano, 

está iniciando mais uma projeto de pesquisa, em nível de Pós-

Doutoramento (Bolsa Capes), no Centre d'Étude sur l'Actuel et le 

Quotidien, C.E.A.Q, na Université Paris Sorbonne Cité – U.P.S.C – 

René Descartes, coordenado pelo professor Michel Maffesoli, que 

também será o supervisor da pesquisa. O projeto tem como proposta 

“compreender os usos das redes sociais digitais no cotidiano, 

particularmente a alteridade configurada por meio dos relatos ‘de si e 

do outro’ nessas redes de relacionamento”, diz. 

O estudo, que será desenvolvido até junho de 2018, tem o apoio da 

CAPES (bolsa de Pós-Doc). Neste período a professora pretende 

identificar e compreender o papel das redes sociais na dinâmica cotidiana atual. Para ela, estar 

integrada ao Centro coordenado por Mafesoli e ser supervisionada pelo sociólogo é muito 

estimulante .”A conjuntura entre as pesquisas que articulam o cotidiano aos processos 

midiáticos é especialmente significativo no contexto da França” o que, para ela, vai contribuir 

muito não só para suas pesquisas, mas para todos os trabalhos do PPGMC, particularmente os 

desenvolvidos pela Linha 1 do Programa. 

 

A apresentação formal será 

no próximo 24/07 


