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Editorial: Marcha pela Ciência evoca a importância da popularização científica 

 

O evento foi mundial, mas a dramaticidade variada, dependendo de cada país. Isto porque o 

maior impasse vivido hoje pela Ciência não é exclusivamente o corte de verbas, mas também o 

fato de governos reduzirem os investimentos desqualificando a ciência. Nesta situação, os EUA 

se destaca, com Trump justificando decisões de cortes a partir das suas próprias crenças. E no 

Brasil a situação não é muito diferente, mesmo que o argumento possa parecer outro.  

Aqui, a sinfonia orquestrada pelo governo federal, com total aval do Congresso Nacional, está 

calcada em uma nota só: a crise financeira do país. Mas, sabemos, a história não é bem essa. No 

entanto, mais do que discutir um assunto conhecido, vale mais, neste momento, debater a 

ampliação da resistência. Ou seja, é hora de novos companheiros nestes protestos. De 

preferência, oriundos da população em geral, pois é ela que será, obviamente, a mais 

prejudicada pelo desmonte. E isso vale para as futuras gerações também, é claro.  

Por isso mesmo, se vale comemorar as diversas “Marchas” pelo país, é preciso demarcar a 

solidão dos pesquisadores e professores nestes eventos cívicos. No Rio de Janeiro, em frente ao 

Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, e debaixo de chuva contínua, docentes, funcionários e 

alunos da Unirio, UFF, UERJ, UFRJ e Fiocruz, principalmente, protestaram e denunciaram o 

estado de calamidade que já desaba sobre suas cabeças. Sendo que, no caso da UERJ – 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – a crise, sem precedentes, parece não ter, até agora, 

qualquer perspectiva de fim. 

Foi bonito e emocionante em vários momentos estar entre as duas centenas – aproximadamente 

– que se colocavam dispostos à luta em frente ao Museu Nacional. Mas, repetimos, falta a 

adesão de muita gente. Inclusive de quem está dentro das universidades. Qual o caminho para 

reverter esta situação não é um achado simples. Pois, se é fácil compreender o quanto o 

massacre da Previdência impacta a vida da população de todas as classes sociais, o mesmo não 

ocorre com a situação da Ciência. 

Enfim, se a política de popularização da ciência, tão incentivada nos últimos anos, ainda não foi 

capaz de dar grandes frutos em seus objetivos (e agora dará menos ainda), a urgência de um 

projeto integrado, que atue principalmente junto à rede pública do Ensino Básico, pode ser um 

caminho tangível e consequente na perspectiva de reverter a indiferença que a maioria da 

população, infelizmente, ainda tem em relação à situação do investimento em Ciência no país. É 

uma ideia. Mas a hora precisa de uma enxurrada delas e, principalmente, de ações concretas. 

Daremos conta disso? 

 

Um forte abraço em nome do PPG Mídia e Cotidiano 

Denise Tavares 

Coordenadora do PPGMC 

  



Processo Seletivo 2018: obras já estão indicadas 

Os livros escolhidos orientam a prova escrita 

O Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano já definiu as obras que farão parte do 

Processo Seletivo da Turma 2018 que, como sempre, vai acontecer no segundo semestre do ano. 

No entanto, a primeira fase do período de inscrição deve começar em meados de junho e 

terminar no início de agosto. Nesta etapa, o candidato preenche a Ficha de Inscrição, realiza o 

pagamento e envia os comprovantes para o e-mail indicado no Edital de Seleção. Este vai ser 

publicado até o final de maio. Portanto, é bom ficar atento. 

Até lá, já vale começar a estudar os livros que vão dar base para a “Prova Escrita”, etapa 

eliminatória da Seleção. As outras etapas, também eliminatórias são “Projeto” (que avalia a 

proposta de pesquisa do candidato e deve seguir modelo indicado pelo Edital), “Prova de 

Entrevista e Currículo” e “Prova de Língua Estrangeira”. 

É importante lembrar que as propostas de pesquisa dos candidatos (Projeto) devem estar 

coerentes com as pesquisas desenvolvidas em cada uma das duas linhas do Programa. Por isso 

mesmo, é importante que o candidato verifique no site do PPGMC tanto as ementas das Linhas 

quanto as pesquisas desenvolvidas pelos docentes. 

O PPGMC abre, anualmente, 20 vagas para seu Mestrado. Destas, 2 vagas são reservadas para 

professor da rede pública do Ensino Básico e 2 para candidato estrangeiro, que concorre com 

Edital específico.  

Veja, abaixo,  os livros que vão orientar a etapa da Prova Escrita:  

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

MORAES, Dênis de. Crítica da mídia e hegemonia cultural. Rio de Janeiro: Mauad/FAPERJ, 

2016. 

SODRÉ, Muniz. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. Petrópolis,RJ: Vozes, 2006 

 

 

 

De onde vem as ideias? - Aula Magna com Renato Ortiz 

 

Não é fácil dizer de onde vêm as ideias, mas é certo que elas 

não vêm à toa. São fruto de trabalho, e no caso, o trabalho 

intelectual: “uma espécie de necessidade permanente de olhar 

o mundo com uma perspectiva crítica”, explicou Renato 

Ortiz, sociólogo, professor da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e palestrante convidado para a Aula 

Magna que abriu o período letivo do PPGMC/UFF em 2017. 

“O trabalho intelectual implica uma atitude em relação ao 

mundo”, propôs Ortiz para o público de pesquisadores, 

professores e estudantes que lotou o auditório do Instituto de 

Artes e Comunicação Social da Universidade Federal 

Fluminense (IACS/UFF) na noite do dia 23 de março.  De acordo com o sociólogo, o trabalho 

intelectual consiste em uma visão reflexiva sobre o mundo em que estamos inseridos e sobre o 



qual agimos. Algo que demanda um movimento de distanciamento (mesmo que abstrato). 

Movimento este que o palestrante exemplificou com as metáforas do estrangeiro, do viajante, e 

do flâneur, personagens que estabelecem um deslocamento em relação ao mundo em que estão 

seja por não pertencerem a ele originalmente ou pelo exercício voluntário da abstração.  

Contudo, o trabalho intelectual não é pura abstração. Ao longo da aula, Ortiz fez questão de 

apontar como o trabalho intelectual parte da reflexão abstrata e se constitui em algo concreto, 

algo material. E como trabalho material, o trabalho intelectual também sofre a interferência de 

fatores políticos, de mercado, da mídia e da própria estrutura do campo intelectual/acadêmico.   

Alguns exemplos citados pelo palestrante foram: as determinações políticas e econômicas que 

por vezes se sobrepõem aos “direcionamentos” internos da pesquisa; o modo como a mídia 

molda a imagem do intelectual transformando-o muitas vezes em um agente legitimador do 

senso comum; e, por último, os mecanismos e sistemas de produção, divulgação e avaliação 

próprios do campo que condicionam o trabalho intelectual, quer pelo estabelecimento de uma 

única língua padrão (o inglês), quer pela adoção de critérios estatísticos e majoritariamente 

quantitativos nos processos de avaliação. 

Em breve o Canal do PPGMC vai disponibilizar a íntegra do evento, a partir de material editado 

pela Unitevê (Canal Universitário da UFF),  que fez  a cobertura da Aula Magna. Mas, quem 

quiser, já pode conferir o resumo em https://www.youtube.com/watch?v=I3nMzbltIWg 

 

 

TV pública em debate 

Ulepicc Brasil promove evento 

 

O sistema público brasileiro de radiodifusão e, mais 

especificamente, a TV pública brasileira, foram os temas 

centrais do I Colóquio de Economia Política da 

Comunicação e da Cultura. O evento foi realizado na 

manhã do dia 10 de abril no auditório da Fundação Casa 

de Rui Barbosa (FCRB), em Botafogo, no Rio de Janeiro, 

e contou com a participação de um grande público 

composto por pesquisadores, universitários, jornalistas, 

professores, membros de movimentos sociais e demais 

interessados na discussão sobre comunicação pública.

  

Sob a coordenação geral da pesquisadora e professora da 

FCRB, Eula Cabral, participaram da mesa de debate a diretora do Canal Saúde da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e coordenadora da Bem TV – Educação e Comunicação, Marcia 

Correa, e o autor e pesquisador do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e 

Educação Cidadã (Lecotec), Octavio Penna Pieranti. A mediação ficou por conta do 

coordenador do Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência (Emerge) e 

professor do PPG Mídia e Cotidiano, Adilson Cabral (na foto, no centro). 

https://www.youtube.com/watch?v=I3nMzbltIWg


Com base na experiência adquirida ao longo dos anos de trabalho com o Canal Saúde e também 

com outras organizações ligadas à democratização da comunicação, a jornalista Marcia Correa 

tratou dos problemas e tensões existentes na relação entre produção e financiamento de um 

canal público de televisão, ressaltando como o posicionamento e a produção de conteúdo de 

uma TV pública tende a ser condicionado pelo financiamento (pelo interesse dos financiadores).    

Segundo a diretora, a questão da frágil autonomia de um canal público de televisão pode ser 

percebida, inclusive, na confusão ainda existente entre os conceitos de televisão pública e 

televisão estatal. Como exemplo, citou o caso da TV Brasil que, embora se afirmasse como 

mídia pública, por vezes foi alvo de aparelhamento por grupos políticos em posição de governo, 

e que atualmente tem passado por um processo de desmonte e de perda de seu caráter público 

com a aprovação de medidas do Governo Federal como a extinção do Conselho Curador, 

principal espaço de participação da sociedade civil na gestão da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC). 

Em seguida, Octavio Pieranti falou sobre o papel da televisão na distribuição de produtos 

culturais no século XXI, enfatizando a questão da TV pública e traçando paralelos entre os 

sistemas públicos de radiodifusão brasileiro e os de países do leste europeu. De acordo com o 

pesquisador, ao contrário do que prevê o senso comum, os sistemas públicos de comunicação de 

países como Bulgária, Romênia e República Tcheca, pelas demandas e dilemas que enfrentam, 

se assemelham  e são mais próximos do brasileiro do que os extensamente estudados sistemas 

britânico, francês e italiano.  

Na análise que fez, Pieranti destacou que o caráter público de uma mídia depende de alguns 

fatores como: independência e autonomia (financeira, editorial e estética); relevância 

(audiência); apropriação do discurso político pela sociedade; e enraizamento na comunidade. O 

palestrante chegou a citar um caso em que a população da cidade de Praga apoiou a greve dos 

funcionários da TV pública nacional com manifestações e doação de alimentos na sede da 

emissora devido à relevância  que a TV tinha para a comunidade local. 

Por fim, o professor Adilson Cabral encerrou a mesa reforçando a urgência de se discutir  sobre 

uma lógica de controle social da comunicação pública no Brasil de modo que a regulação do 

sistema público de comunicação brasileiro seja tratada como política de Estado, e não como uma 

política que varia conforme a vontade de um ou outro governo. Neste sentido, citou como 

exemplo os sistemas como o de saúde, educação e cultura, que contam com conferências 

regulares, conselhos populares, planos de desenvolvimento e fundo próprio. Adilson também 

apontou para a necessidade de se criticar e rever o grande número de concessões de radiodifusão 

controladas por parlamentares, o que, segundo o professor, enfraquece o processo democrático 

na medida em que, na condição de donos das concessões, dificilmente esses parlamentares 

votarão por mudanças nos estatutos que regulam as concessões. 

Realizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) em parceria com o Laboratório de 

Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec), o Centro de Pesquisa e 

Produção em Comunicação e Emergência (Emerge), o Grupo de Pesquisa Políticas e Economia 

da Informação e da Comunicação (PEIC) e a União Latina de Economia, Política da Informação 

e Cultura, capítulo Brasil (ULEPICC-Br), o evento terá novas edições ainda em 2017 nos meses 

de julho e dezembro. Quem quiser conferir como foi o debate dessa primeira edição, pode 

acessar: https://www.youtube.com/watch?v=vdW1MHc-dHE . 

https://www.youtube.com/watch?v=vdW1MHc-dHE
https://www.youtube.com/watch?v=vdW1MHc-dHE


A vida depois do mestrado 

Com o fim do percurso de dois anos, abrem-se novas possibilidades 

 

Pensar nos próximos passos após a trajetória acadêmica é 

também um dos desafios do mestrado. Ao fim do Programa, 

o pesquisador dispõe de caminhos a seguir, de acordo com 

suas motivações: engatar no doutorado; dar aulas; estudar 

para processos seletivos; seguir publicando artigos; atuar no 

mercado de trabalho, etc. Com o diploma nas mãos, além 

da vivência acadêmica, o mestre desenvolve um olhar 

crítico sobre os processos e mediações que perpassam seu 

cotidiano. Foi assim com os ex-alunos do PPGMC Tatiana, 

Elijerton, Max (foto ao lado, com a ainda mestranda Maitê) 

e Ana Paula, que contam um pouco mais sobre suas vidas 

depois do mestrado. 

O riso sobre as representações cômicas das personagens Valéria Vasques e Janete, do Zorra 

Total da Rede Globo, sob os vieses ideológicos e comerciais da televisão foi o tema da 

dissertação de Elijerton Veras, da turma de 2015. O pesquisador conta que o objetivo principal 

ao desenvolver a pesquisa foi relacionar Mídia e Cotidiano com temas presentes em sua vida: 

“O riso sempre esteve no meu dia a dia, porém, eu sempre o questionei (...) sobre as suas formas 

estereotipadas de representação das minorias”, explica. Atualmente professor do SENAC e 

membro do LACCOPS - UFF (Laboratório de Pesquisa em Comunicação Comunitária e 

Publicidade Social), Elijerton estuda para ingressar em um doutorado em 2018. “O meu 

principal objetivo é ser professor da UFF e seguir a mesma ética que experimentei nos últimos 

dois anos. É verdade que ainda falta o doutorado, mas o caminho já foi aberto”.  

Tatiana Cioni Couto foi aluna da primeira turma do PPGMC, a de 2013, e estudou a 

sociabilidade como instrumento de consumo em rede. A pesquisadora conta que começou a 

atuar como jornalista muito cedo e que acabou deixando os estudos de lado após a graduação. 

Com o ingresso no mestrado, Tatiana conseguiu retornar aos livros: “percebi que quanto mais 

estudava, mais ficava apaixonada por todo ritual. E, neste processo, também aprendi que ainda 

tenho muito a aprender, então creio que agora os vôos são outros. Estou tentando o doutorado 

desde que acabei o mestrado em 2015”, revela. Enquanto estuda, Tatiana dá aulas de Jornalismo 

e segue publicando artigos. Sobre o mestrado, ela enaltece: “eu diria que mudou minha vida, 

meu olhar, basicamente tudo. Eu encaro hoje a vida de modo completamente diferente, porque o 

mestrado realmente abriu minha mente para muitas coisas, então acredito que houve 

crescimento pessoal e intelectual”.  

Morando em São Paulo, para onde mudou no início do ano justamente porque foi selecionado 

para ser professor da Universidade Anhembi Morumbi, Max Milliano, que concluiu o mestrado 

em dezembro passado (2016), ou seja, com menos de dois anos de Curso pois ingressou em 

2015, também está investindo para cursar o doutorado, de preferência, sendo aprovado já neste 

ano. Não é uma tarefa fácil, justamente porque o número de vagas na Comunicação ainda é 

muito reduzido. Assim, para não perder o vínculo com este projeto, Max decidiu tentar uma 

vaga como aluno especial na Escola de Comunicação e Arte, da USP. Conseguiu e agora 

acumula a correria de ser professor com a de ser aluno e ainda estar se preparando para a dura 

seleção do Doutorado: “Na minha vida nada foi fácil. Mas, apesar disso, nunca desanimei. Nos 

quase dois anos que passei no Mídia e Cotidiano, por exemplo, sempre procurei expandir minha 



formação, participando de vários eventos científicos e publicando, também, em revistas 

acadêmicas. Tudo valeu muito. E continua valendo”, diz.  

A batalha de Max já foi vencida por Ana Paula Gonçalves, da turma de 2013: ela já cursa o 

doutorado na PUC Rio, onde pesquisa o brasileiro a partir da telenovela. A Mestre em Mídia e 

Cotidiano conta que o objetivo ao ingressar no mestrado foi seguir carreira acadêmica: “no 

mesmo ano que defendi consegui entrar no doutorado”, revela. Além dos estudos, Ana Paula 

continua produzindo artigos e seus planos futuros incluem lecionar e dar seguimento à pesquisa. 

“O mestrado foi um marco na minha escolha de sair do mercado tradicional de trabalho, nele eu 

me encontrei e descobri que realmente gosto de estudar, pesquisar e da vida acadêmica”, 

finaliza.    

  

 

Professores da rede básica de ensino ingressam no PPGMC 

Dois professores iniciam suas pesquisas sobre a Educação e as Mídias em 2017 

 

Em 2017, entre os 20 aprovados e classificados para o ingresso na Pós Graduação Mídia e 

Cotidiano, dois professores da Rede Básica de Ensino: Lilian Wilson de Oliveira Ferreira 

Tropiano, professora na rede municipal de Nova Iguaçu; e Leandro Marlon Barbosa Assis, 

professor na rede estadual do Rio de Janeiro.  

 

O ingresso dos mestrandos dá continuidade ao projeto do Mídia e Cotidiano de, em breve, 

constituir uma Linha de Pesquisa focada especificamente na relação da Educação e 

Comunicação, abrangendo, especialmente,  investigações que envolvem o Ensino Básico. Nesta 

perspectiva, pelo menos duas dissertações, orientadas pelo professor Alexandre Farbiarz, já 

foram concluídas: em 2015, “A mediação do consumo midiático no universo escolar: estudo de 

caso do Projeto Gente”, de Wagner Bezerra e, em 2016, “Curtir, comentar e compartilhar: as 

redes sociais e a sexualidade no cotidiano e formação da escola pública brasileira", de Fernanda 

Ribeiro Barros. (Ver texto completo no site do PPGMC).  

 

Para a recém-ingressante Lilian Tropiano, “o professor que trabalha textualidade na escola 

precisa, como aponta os PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais), dialogar com os diversos 

gêneros textuais nos mais variados suportes”. De acordo com a nova mestranda em Mídia e 

Cotidiano, o fato de estar em contato com a criança e com o jovem,  que a todo momento 

estabelece relações em seu cotidiano também pelo uso das mídias, de uma forma direta ou 

indireta, coloca a necessidade, para o professor, de investigar esta relação. “Portanto – conclui 

ela - fazer parte do Programa é, também, instrumentalizar-me de outra forma sobre linguagem”. 

 

Já para Leandro Marlon, o ingresso no PPGMC foi especialmente motivado pela expectativa de 

um olhar crítico para pensar a Educação que o Programa pode oferecer.  Em sua avaliação, a 

Educação, tanto como a Mídia, é um processo de troca de saberes orientado pelo pensamento 

crítico. Ou seja, o futuro mestre acredita que é preciso “formar os professores para lidar com o 

bombardeio de informações que eles e os estudantes recebem e, também, pensar quais são, como 

são aplicadas e quem são os agentes desse processo de implantar tecnologias dentro das 

escolas”. 

 

Além do professor Alexandre Farbiarz, outros docentes do PPGMC também têm incluído a 

relação com o ensino básico em suas pesquisas. A professora Denise Tavares, por exemplo, com 



apoio de Edital da FAPERJ (2015-2016), desenvolveu pesquisa sobre o uso do audiovisual na 

sala de aula em três escolas públicas de Niterói. A proposta foi levantar, junto aos professores 

das Ciências Naturais e Físicas, como e com quais audiovisuais trabalham em seu cotidiano de 

ensino.  

 

 

Cota para professores no PPGMC 

 

A experiência de ter professores da rede básica entre os mestrandos do Mídia e Cotidiano tem 

como base a percepção de que esta presença amplia o debate sobre a Mídia e amplia o campo de 

investigação da área de concentração do Programa, “Discursos Midiáticos e Práticas Sociais”. 

Por isso mesmo, desde o Edital de Seleção de 2016, o Programa oferece duas (02) vagas em 

forma de cota para professores do ensino básico que queiram desenvolver pesquisas 

relacionadas com a interface da Comunicação com a Educação.  

 

O edital para o ingresso da Turma 2018, que deve ser publicado até o final de maio, vai manter 

esta política. Mesmo porque, o retorno da participação de Educadores no PPGMC só confirma a 

importância deste campo- Educação e Comunicação – não só para as duas áreas de 

conhecimento mas, principalmente, para a sociedade.  
 
 

 

IAMCR 2017 - Colômbia aí vamos nós! 

“Transformações da cultura, da política e da comunicação: Novos meios, territórios e 

discursos”. Esse é o tema do Congresso que será realizado pela AIERI/IAMCR (Associação 

Internacional de Estudos e Investigações sobre a Informação) entre os dias 16 e 20 de julho, na 

cidade de Cartagena, Colômbia. 

O objetivo do evento é explorar e debater a relação entre as dinâmicas e as mudanças sociais, 

políticas e culturais em sentido amplo, e também os processos de mudança e seu impacto na 

comunicação e nos meios. O IAMCR ocorre, a cada ano, em um local diferente. Na edição 

anterior, o Congresso foi na Inglaterra. Segundo a professora Andrea Medrado, do PPGMC, que 

foi eleita co-chair na edição inglesa, avalia que a grande contribuição deste evento é justamente 

sua abrangência pois, como circula, acaba contando com participantes do mundo todo. 

Além da professora Andrea Medrado, também vão participar do evento os professores do Mídia 

e Cotidiano, Denise Tavares, Patrícia Saldanha e Emmanoel Ferreira. Já o corpo discente do 

Programa será representado por Mariana Ghetti, Marcela Chaves e Marina Roale, cujos 

trabalhos foram selecionados e serão apresentados no GT Comunicação Comunitária e Meios 

Alternativos.  

Mais informações sobre o congresso em: http://cartagena2017.iamcr.org/ 

 

 

 

 



Revista Mídia e Cotidiano lança nova chamada 

Dossiê temático foca o rural brasileiro 

 

A próxima edição da Revista Mídia e Cotidiano, que será publicada em agosto, tem como tema 

“O rural brasileiro: narrativas e representações midiáticas”. O Dossiê será editado pelos 

professores Denise Tavares (UFF) e Marcelo Câncio Soares (UFMS). Confira o texto completo 

da chamada bem como os prazos para o envio do texto. Vale ressaltar que além dos artigos para 

o Dossiê, a Revista Mídia e Cotidiano recebe contribuições em fluxo contínuo para as Seção 

Livre e Resenhas.  

 

CHAMADA ABERTA 

“Mais do que um espaço geográfico, o rural brasileiro persiste como um lugar que se apresenta 

basilar  à identidade nacional até hoje, a despeito da concentração populacional nas cidades do 

país ser atualmente de 85%. Mesmo tensionado por conflitos e devastado por desmatamentos e 

outros processos de destruição, ele, não raro, é apresentado em um viés idealizado, carregado de 

personagens e simbologias positivas que abastecem as narrativas midiáticas. 

No entanto, para além desta visão, o rural também movimenta nichos de produções 

comunicacionais cujos extremos podem ser identificados como as produções do agronegócio (de 

um lado) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (no outro), sem excluir um outro grupo 

crescente que alguns autores denominam “novo rural brasileiro”, cujos hábitos e valores 

identificam-se com a classe média urbana. 

Há ainda, no escopo dos estudos da comunicação, recortes específicos sobre o rural, tais como 

os promovidos por Bordenave e outros autores, cuja intersecção com a Educação foi 

fundamental para consolidar uma vertente fértil no campo comunicacional do país e da América 

Latina. 

Estes percursos, portanto, configuram uma longa travessia de narrativas e representações 

midiáticas articuladas ao rural, que frequentam, ativamente, os meios de comunicação no país, 

ora encobrindo, ora desvelando um cotidiano que “marca” a identidade brasileira. Partindo, 

portanto, destes cenários, espera-se trabalhos que discutam estas narrativas e representações 

midiáticas em torno do rural brasileiro, enfatizando, especialmente, as relações mídia e 

cotidiano”. 
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