
 

 

Grupos de Pesquisa se reúnem para focar saúde, memória e afetos 

Abertura discute Fake News como um sintoma perverso da sociedade atual 

Durante todo o dia 26 de novembro acontece no Auditório Interartes (parte da manhã) e no 

Auditório do IACS 2 (parte da tarde) o evento “Narrativas da Saúde, da Memória e dos Afetos: 

entrelaçamentos midiáticos e geracionais”. O evento reúne pesquisadores com temáticas e objetos 

de pesquisa que dialogam de modo fecundo e que têm, entre outros desdobramentos, a proposta 

de realização de um E-book. Ao focar em três questões centrais da sociedade midiatizada hoje, 

que são a saúde, a memória e o afeto, em uma perspectiva geracional, a proposta é oferecer um 

leque de abordagens substantivas e bem recortadas o que contribui para os estudos e pesquisas da 

área. Além disso, ao trazer abordagens diferenciadas e temas apresentados em profundidade, a 

ideia é contribuir para a formação, tanto da graduação quanto da Pós-Graduação.  

O encontro ainda tem como proposta a participação intensiva de professores da Rede Pública que 

têm lidado, de forma traumática, com questões como suicídio de jovens, perdas inesperadas de 

pessoas próximas e familiares. Outro aspecto importante considerando a relevância para a área de 

conhecimento, é a possibilidade de interação com as pesquisas dos orientandos dos palestrantes 

envolvidos, bem como outros alunos das Pós-Graduações que integram a proposta (Mídia e 

Cotidiano, Fiocruz, UFJF).  

Avaliamos que neste momento um dos desafios das Pós-Graduações de Comunicação, conforme 

documento de área, é fomentar e consolidar as redes de Pesquisa rompendo com uma tradição da 

área que é a da pesquisa isolada. Em função desta perspectiva, este formato de Colóquio sobressai 

as palestras pautadas por resultados de pesquisa. Tal abordagem permite aprofundamento em 

diversos aspectos, desde o aprofundamento das discussões em torno das bibliografias que 

sustentam as pesquisas, até os múltiplos aspectos que envolvem temas e objetos recortados. Vale 

ressaltar que as mesas foram compostas sempre buscando um olhar “estrangeiro” aos grupos de 

pesquisa envolvidos na organização do Colóquio. A ideia é buscar contribuições de pesquisadores 

que investigam objetos e/ou temas próximos mas que tragam outras abordagens e/ou discussões, 

de modo a enriquecer o debate e colaborar para novos entrelaçamentos entre os questionamentos 

e horizontes para as Pós-Graduações que organizam o evento. 

As inscrições são gratuitas e estão abertas a partir do dia 05 de novembro a partir de um formulário 

online. A abertura do “Narrativas” será às 9h, com convidados institucionais e às 9h30 temos a 

Conferência de Abertura com o professor e pesquisador convidado José Antonio Martinuzzo 

(UFES). Seu tema é Fake News como sintoma de uma sociedade perversa. Às 11h, a Mesa 1 terá 



como tema Narrativas juvenis: protagonismo e representações e as palestrantes são Carla Baiense 

(UFF); Juliana Doretto (FIAM-FAAN); Denise Siqueira (UERJ). Na parte da tarde, a primeira 

mesa é às 14h30 e tem como temática Narrativas da dor: silenciamentos e fetiches midiáticos, 

abrodadas por Katia Lerner (Fiocruz) + Denise Aires (UFMA) + Cristina Teixeira Vieira de Melo 

(UFPE). Na última mesa temos Renata Rezende (UFF); Christina Musse (UFJF); Denise Tavares 

(UFF) fechando o evento com Narrativas da memória e dos afetos: mitologias geracionais. 

A inscrição é gratuita e pode ser feita acessando este link aqui.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11tNKDrMb-zWlZwaAm9RDvmvE2JB9WV6AhYy0pdqJKQw/edit?ts=5be0b328

