
 
 

Revista Mídia e Cotidiano: edição de dezembro e chamada 2019 

 
Último dossiê do ano discute a relação entre estética e política na sociedade 

midiatizada 
 
Depois de apresentar o dossiê “Entretenimento e vida cotidiana: 

narrativas e consumos” editado por Laura Cánepa e Tiago Monteiro, 

que trouxe oito artigos, além dos artigos da sessão livre na edição de 

agosto (foto), o último número da Revista Mídia e Cotidiano, que será 

publicado em dezembro traz como tema “Cotidiano, o estético-político 

e o dissenso” cujos editores convidados são Jorge Cardoso Filho 

(UFRB/UFBA) e Tiago Soares (UFPE). 

Criada em 2013, junto com o início do Programa de Pós-Graduação, a 

Revista Mídia e Cotidiano desde 2016 publica três edições por ano, nos 

meses de março, agosto e dezembro. Para a Seção Livre e Resenhas, as 

contribuições podem ser enviados em fluxo contínuo. Já os dossiês têm 

prazo definido. Para enviar artigos é preciso se cadastrar na revista bem 

como verificar as orientações para os autores. O endereço da Revista é 

http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index. 

Quanto ao dossiê de dezembro este se propõe a discutir a relação entre estética e política no 

contexto da sociedade midiatizada. Como destaca a chamada “Em meio a um contexto social em 

que cada vez mais se lida com polêmicas, tretas e ‘lacrações’, seja através de meios de 

comunicações e informações, de objetos expressivos e mesmo das performances e atuações 

políticas, a capacidade de compreender os aspectos emergentes torna-se uma tarefa primordial 

para a pesquisa em comunicação”. Sob esta perspectiva, compreender como as experiências 

cotidianas impactam e desenham as subjetividades, pode ser um caminho potente no horizonte 

das transformações sociais. Vale lembrar que todo o processo de submissão é online, através do 

site. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail emmanoferreira@midia.uff.br.  

 

CHAMADA ABERTA PARA EDIÇÃO DE MARÇO DE 2019 

A Revista Mídia e Cotidiano já está com a chamada aberta para sua primeira edição de 2019 que 

será publicada em março. O tema desta edição será “Mídia e Saúde: conexões, produções e 

(in)visibilidades cotidianas”. As editoras convidadas são as professoras e pesquisadoras Katia 

http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index
mailto:emmanoferreira@midia.uff.br


Lerner, da Fiocruz e Isaltina Gomes, da Federal de Pernambuco. O prazo final de submissão é 20 

de janeiro. Veja, a seguir, o texto da chamada.  

 

   

Tema: Mídia e Saúde: conexões, produções e (in)visibilidades cotidianas  

 

Há tempos, a saúde é tema de grande apelo para os indivíduos e a sociedade em geral. Esse 

processo tornou-se mais aguçado no final do século XX, diante da preponderância da lógica do 

risco, na qual vigora a crença de que é possível evitar a ocorrência dos infortúnios relativos à 

saúde mediante a intensa vigilância sobre os corpos. A saúde tornou-se um valor e seu novo 

estatuto simbólico transformou-a em objeto de consumo desejado, um imperativo moral que 

permeia nossas vidas cotidianas. A configuração desse cenário, por sua vez, teve vínculos 

estreitos com outro fenômeno constitutivo da modernidade tardia: seu entrelaçamento com as 

tecnologias de comunicação e informação. Observa-se a intensificação da circulação de discursos, 

atores e modos de dizer, envolvendo tanto os já tradicionais – instituições públicas e privadas da 

saúde, agora marcadas pela profissionalização das estratégias de comunicação – 

e, também, profissionais diversos, pacientes, familiares e indivíduos nas mais diferentes posições, 

despontando como vozes poderosas concorrendo nesse mercado simbólico. As novas lógicas e 

racionalidades vinculadas aos processos de midiatização em curso possibilitaram a emergência 

desses novos atores, mas também de novas práticas, formas de sociabilidade, ações políticas e 

processos de subjetivação. 

Diante desse cenário, o dossiê pretende reunir resultados de pesquisas que tenham como cerne os 

seguintes temas: Produção, circulação e apropriação de sentidos sobre saúde em produtos 

midiáticos de diferentes gêneros e suportes (impressos, audiovisuais e digitais); sofrimento, 

testemunho e espetacularização das formas de se lidar com os processos de saúde/doença; 

emergência de coletivos e novas formas de sociabilidade e ação política relativos à saúde; práticas 

de autocuidado em saúde mediadas pelas tecnologias; reconfiguração das relações de autoridade 

no âmbito dos novos regimes de visibilidade e de informação (embates com o saber médico, 

paciente expert etc.); processos de medicalização/desmedicalização em suas articulações com a 

midiatiza 

Editoras convidadas: Katia Lerner (Fiocruz) e Isaltina Gomes (UFPe) 

Prazo para as submissões: 20 de janeiro de 2019 

Data da Publicação: Março de 2019 

 

 


