
 

Novas coletâneas e obras completas dos pesquisadores do PPGMC   
 

Destacamos aqui algumas das produções de professores 
 e alunos do Programa. Há opções com download gratuito 

 

Para muita gente, o período de férias é tempo de colocar as leituras em dia. Pensando nisso, 

separamos uma seleção de livros publicados recentemente que têm pesquisadores de Mídia e 

Cotidiano, professores e alunos, entre os seus autores. Há títulos em várias áreas da pesquisa em 

Comunicação, desde a cultura, o audiovisual e a educação, até questões ligadas ao corpo e a 

juventude, alguns, inclusive, disponíveis para download gratuito. Nos resumos, destacamos os 

capítulos cujos autores são do PPGMC e, em negrito, os títulos das obras. Confira! 

 

• Celebridades no século XXI - vol. 2 - Diversos perfis, diferentes apelos 

Nesta coletânea organizada pelas professoras Vera França, Paula Simões e Denise Prado 

(UFMG), lançada em agosto de 2020, estão trabalhos dos pesquisadores que compõem a Rede 

Interinstitucional de Acontecimentos e Figuras Públicas. A pós-doutoranda do Mídia e Cotidiano, 

Renata Thomaz, participa com o capítulo "Youtubers mirins e as subjetividades infantis 

contemporâneas". A obra completa pode ser baixada, gratuitamente, acessando no link: 

https://seloppgcom.fafich.ufmg.br/novo/publicacao/celebridade/.  

 

• Corpos, Imaginário e Afetos nas Narrativas do Eu 

Nesta obra organizada por Denise da Costa Oliveira Siqueira e publicado pela e-papers (RJ)/ 

Faperj, o PPGMC contribui com dois artigos. Um é de autoria de Denise Tavares e tem como 

títudo “A cerzir um eu estilhaçado: costuras ambíguas sobre o suicídio de jovens a partir de Elena, 

Garoto Interrompido e Evelyn”. O artigo busca discutir os desafios narrativos, é ticos e estéticos 

que estes três documentários enfrentam ao focar as vidas e os processos que levaram (ou não) ao 

suicídio de seus “protagonistas”, com quem tinham vínculos familiares. Os três filmes têm em 

comum o fato dos seus diretores serem cineastas.  

Outro texto da obra é de autoria de Renata Rezende cujo título é “Redes de Afetos (e de afetações): 

narrativas catárticas no cotidiano midiatizado”. No texto, a partir do conceito de catarse e de 

cotidiano – este, considerando as discussões propostas por Michel Maffesoli – a autora discute as 

possibilidades de análise das redes sociais digitais para além do senso comum e denominações 

genéricas. Um dos eixos da análise é o reconhecimento do cenário midiatizado na sociedade 

contemporânea, situação que altera a vida social, as mentalidades e os processos culturais. 



• El Género en La Comunicación: relaciones y representatividad 

Diego Cotta, mestre e doutorando do PPGMC é autor de “Jóvenes, Maricas y Negras disputandose 

representatividad mediática”, um dos capítulos desta coletânea organizada por Silmara Takazaki 

e Fabio Oliveira e publicado pela Egregius Ediciones, da Espanha. Cotta, em seu texto, discute 

como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) apresentam-se como ferramentas de 

vocalização da juventude preta homossexual em pautas relacionadas ao racismo e à homofobia 

de forma interseccionalizada.. 

 

• Humanismo e inovação nas práticas educativas 

O capítulo “Lógica da mídia na sala de aula: novo modus operandi da sociedade em 

midiatização”, publicado pela Pedro & João Editores no livro Humanismo e inovação nas práticas 

educativas, foi escrito pela doutoranda Eloisa Fátima Figueiredo Semblano Goncalves em 

coautoria com seu orientador Alexandre Farbiarz, e apresenta um estudo acerca das formas de 

interação mediadas pelas mídias e tecnologias digitais no cotidiano escolar, analisando-as não 

apenas como suporte na sua materialidade, mas como uma forma de linguagem que se estabelece 

nas interações mediadas por elas. 

 

• Jornalismo, sociedade e pandemia 

Nesta coletânea publicada pela Ria Editorial a contribuição do PPGMC é o capítulo 

“Enquadramento do racismo: a cobertura sobre o caso João Pedro”, de autoria da professora 

Larissa Morais em co-autoria com as mestrandas Camila Shaw e Rebeca Letieri. As autoras 

fizeram uma análise de enquadramento da cobertura noticiosa da morte do adolescente negro João 

Pedro Matos, ocorrida em maio de 2019, durante uma operação policial no Complexo do 

Salgueiro, em São Gonçalo. Conforme as autoras, a conclusão é que a problemática do racismo 

foi praticamente invisibilizada em dois dois quatro portais que analisaram: o UOL e o Extra e 

mesmo nos dois meios que se posicionam como contra-hegemônicos – Brasil de Fato e Ponte – 

há trechos que reproduzem o racismo estrutural. A boa notícia é que a obra está disponível para 

download gratuito em: http://www.riaeditorial.com/index.php/jornalismo-sociedade-e-pandemia/ 

 

 

• Midiatização, (in)tolerância e reconhecimento 

Organizado por Bárbara Heller, Danila Cal e Ana Paula Rosa (Orgs) esta obra é uma publicação 

da Compós em parceria com a EDUFBA. Aqui, o PPGMC está presente com o capítulo 

“Identidades cambiantes, corpos instáveis: notas sobre gênero, visibilidade e cotidiano em 

narrativas documentárias trans”, de autoria de Denise Tavares e da egressa do Mídia e Cotidiano, 

Sandra Pereira. O texto problematiza a “instabilidade” narrativa que alguns documentários 

assumem ao tematizarem as vidas de pessoas trans, em suas singularidades e propostas de 

vencerem os preconceitos e os desafios que a sociedade heteronormativa impõe. A obra está 

disponível para ser baixada no seguinte endereço: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32180 

 

• 1969 a 1970: Janelas do Tempo 

 Este livro, que teve entre os co-organizadores as professoras Renata Rezende e Denise Tavares, 

reúne artigos centrados na produção midiática de/sobre a virada de 1969 para 1970. Com prefácio 

de Michel Maffesoli, a obra conta com contribuições de diversos autores do programa. A própria 

Denise escreve “Jovem, é urgente falar sobre sexo (ou, sobre ousadias de um programa da TV 

Cultura ao imaginário conservador)”,  texto que, a partir do programa da TV Cultura de São Paulo 

“Jovem Urgente”, discute a relação mídia-juventude considerando um certo imaginário 

relacionado ao conflito de gerações no período, provocado pelas mudanças de comportamento e 

http://www.riaeditorial.com/index.php/jornalismo-sociedade-e-pandemia/
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32180


costumes da sociedade, lideradas, não raro, pelos jovens. Já Renata Rezende participa com o 

capítulo “Da rede bélica à rede de emoções: um ensaio sobre o imaginário das conexões na 

Internet”, onde discute as transformações da internet, fundada num contexto militar da Guerra 

Fria e que se desenvolve num sentido de transformar-se em uma arena de exposição de emoções. 

No mesmo livro há o capítulo “Memórias do Ano Seguinte: o cotidiano de 1969 a partir da série 

Mad Men”, de autoria do mestre e doutorando pelo PPGMC Max Milliano Melo, e do mestrando 

do programa Daniel Scarcello. O trabalho utiliza a série de TV centrada no mundo da publicidade 

para discutir o processo de construção de uma memória do cotidiano, e sua afetação por dois 

acontecimentos marcantes do período, a digitalização dos ambientes de trabalho e a chegada do 

homem à Lua. 

Também participam da coletânea os egressos Alexandre Freitas Campos e Luciana Aparecida 

Carlos Ribeiro. O título do trabalho é “No mundo da Lua: a ascensão do obscurantismo no 

cotidiano”. No artigo, os autores analisam a publicação especial da revista Galileu, que em julho 

de 2019 comemorou os 50 anos da chegada do homem à lua, e assim criam uma “ponte” entre 

este feito e a atual situação de negação da ciência provocada, não poucas vezes, pela sobreposição 

do discurso religioso. O livro é uma co-edição da Editora Sulinas e o selo PPGCOM da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e pode ser encontrado nos sites de ambos.  

 

• Panorama reflexivo da Cultura e da Comunicação 

Este ebook é resultado dos eventos realizados pelo Grupo de Pesquisa EMERGE em 2019 e 2020, 

sob organização de Eula D.T.Cabral, que é também coordenadora do WPCC/FCRB. A obra conta 

com o texto “Contribuição da Conferência Nacional de Comunicação para a participação e a 

agenda de organizações feministas"  do professor do PPGMC Adilson Cabral e Mariana Trindade 

" e, também, com o ensaio da professora do Mídia e Cotidiano, Andrea Medrado, cujo título é 

"'Ser' da e atuar na América Latina: Cinco inspirações e cinco lições". 

 

• Práticas Educacionais - estratégias e linguagens 

O capítulo, “Sonhos macaenses: desenvolvimento de jogo como proposta de estímulo ao 

pensamento crítico”, escrito em coautoria pelo doutorando Lucas Lopes Albuquerque Bastos e 

seu orientador Alexandre Farbiarz, foi publicado pela Ria Editorial, de Portugal, no livro Práticas 

Educacionais - estratégias e linguagens, e relata a proposta de desenvolvimento de um jogo de 

tabuleiro intitulado “Sonhos Macaenses”, projeto pertencente ao programa de Iniciação Científica 

da Faculdade Católica Salesiana de Macaé, como objeto de reflexão na construção de um processo 

de educação crítica e de estímulo ao engajamento crítico dos estudantes de graduação. 

 

OUTROS TEXTOS 

• Catástrofes e Crises do Tempo - Historicidades dos Processos Comunicacionais 

Por fim a professora do PPGMC Rachel Bertol lançou, pelo selo PPGCOM da UFMG. “Entre 

salto e sobressalto midiático: o tempo reincidente d’ Os Sertões”. Em co-autoria com Frederico 

de Mello B. Tavares e Tess Chamusca, o texto faz parte do livro 

 

 

• Comunicação, Cultura e Informação em perspectiva 

Neste livro há um capítulo de Adilson Cabral, "Comunicação Comunitária como chave 

regulatória privilegiada para Políticas Nacionais de Comunicação".  

 



 

• Desafios da comunicação em tempo de pandemia: um mundo e muitas vozes 

Nesta coletânea publicada pela editora Intercom, que teve como organizadores Nair Prata; Sônia 

Jaconi e Genio Nascimento, há outra publicação de Adilson Cabral, cujo título é Comunicação 

Para A Cidadania Em Tempos De Covid-19. 


