
 
 

 

Lives e eventos online ampliam atuação da Academia junto à sociedade 
 

Debates focam saúde, combate aos preconceitos e valorização dos direitos humanos 

 

A onipresença das telas em 2020 é fato incontestável. A imposição da distância social e do “ficar 

em casa” como estratégias vitais de combate à pandemia causada pelo Covid 19, observada agora, 

ao final de 2020, apresenta-se como obviedade. No entanto, se voltarmos no tempo, este não era 

o cenário previsto em março, quando começou a ficar mais evidente que a realidade do 

coronavírus não pouparia nenhum lugar, inclusive este país que já foi cantado como aqueles 

“preservado por Deus”. Diante deste gigante desafio que foi repensar sua atuação e presença na 

sociedade, a Academia começou fazendo o que sabe: debateu propostas até encontrar saídas para 

os impasses que estavam colocados. E foi assim que “mergulhamos” em um período onde as 

“lives” e os múltiplos formatos de eventos online se impuseram como opção vital à continuidade 

das pesquisas, das trocas com a sociedade, das discussões necessárias ao horizonte de quem 

trabalha pela compreensão e transformação dessa sociedade tão desigual como é a brasileira. 

No Mídia e Cotidiano não foi diferente. Primeiro, o Programa se destacou ao não interromper 

totalmente o semestre. Assim, desde abril as novas turmas juntaram-se aos colegas das anteriores 

para cursar as disciplinas oferecidas em regime “remoto” emergencial. Para que tal fato ocorresse, 

os docentes revisaram seus programas de aula, os alunos ampliaram o espírito de parceria e, ao 

final, as avaliações de professores e discentes convergiram: foi difícil, mas deu certo! Tanto que, 

no segundo semestre, quando o cenário já tinha suas linhas definidas, o ensino emergencial 

remoto se impôs para todos os níveis universitários em todo o país. Trata-se, afinal, de “redução 

de danos”, sem qualquer ilusão quanto às profundas vantagens do ensino presencial. Em paralelo, 

os encontros online curtos foram ganhando mais espaço e, de certo modo, contribuíram para 

reequilibrar o processo que é vital para a vida acadêmica: as trocas de conhecimento, incluindo 

as que acontecem de forma direta com a sociedade.  

 

Presença do PPGMC 

Não é fácil fazer um histórico de todas as iniciativas realizadas pela comunidade Mídia e 

Cotidiano pois elas foram tantas que, muitas vezes ocorreram de forma simultânea, como 

aconteceu na Semana da Agenda Acadêmica. Por exemplo, no dia 19 de outubro à noite, o projeto 

“Juventude e Suicídio: percursos midiáticos e interfaces com a Educação”, coordenado pela 

professora Renata Rezende e que conta com a participação das professoras Carla Baiense, Denise 



Tavares, Larissa Morais e Walcea 

Alves, além dos doutorandos Antônio 

Carlos Vianna, Diego Cotta e Max 

Milliano Melo, foi debatido 

intensamente por mais de 3 horas. A 

proposta, que conta com apoio 

FAPERJ e envolve o Grupo de 

Pesquisa MULTIS (multis.sites.uff.br) 

o Grupo de Pesquisa  Mídia, Redes e 

Jovens  e o NECEERS/UFF,  motivou 

a inscrição de 94 pessoas das mais 

variadas idades, mostrando que o suicídio entre jovens, considerado uma epidemia mundial pela 

Organização Mundial da Saúde, impacta cotidianamente as pessoas e estas reconhecem na mídia 

um papel essencial na luta pela preservação da vida.  

Em paralelo a esta “live sobre o suicídio de jovens” (Imagem acima), o projeto Contatos: diálogos 

sobre Mídia, Consumo e Ética, que tem como uma das suas coordenadoras a professora Ana Paula 

Bragaglia, também do 

Mídia e Cotidiano, atraía 

um contingente 

significativo de pessoas 

dispostas a debater o tema 

“Rastros Digitais: como os 

algoritmos influenciam seu 

consumo?”, que contou 

com a participação dos 

convidados Izabela 

Domingues, professora do 

PPGCOM/UFPe; o 

doutorando Kenzo Soares, 

do PPGCOM/UFRJ e Cláudio Lucena, professora do Inovatec/UEPB. Vale marcar aqui uma das 

“vantagens” desses eventos online: poder contar com participações vindas de muitos lugares do 

Brasil o que deve dar longevidade ao formato, mesmo após o fim da pandemia. O mesmo projeto 

Contatos promoveu outros eventos. O último do ano trouxe uma discussão sobre “Publicidade em 

tempos de pandemia: contradições éticas”, e foi realizado no dia 11 de dezembro, às 18h. Foram 

palestrantes do evento Samara Brochado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Mídia 

e Cotidiano PPGMC/UFF); Daniele de Castro Alves, doutoranda e Mestre em Comunicação pela 

UERJ e Flaviano Quaresma, doutorando em Saúde Coletiva, pelo Instituto de Medicina Social da 

UERJ e pesquisador com ênfase em Fotografia Publicitária. (Para conferir este e outros eventos 

do Projeto Contatos, acesse bit.ly/FBContatos).  

 

Laccops no Intercom 

Outro Laboratório do PPPGMC que abrigou diversas iniciativas durante 2020 foi o 

Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, o 

https://bit.ly/FBContatos?fbclid=IwAR37BSow8buuTfpFSDZqdcze4B854fAVCyjiE4JQITh9BvfdI4X7C2gdI7s


Laccops, coordenado pela professora Patrícia Saldanha e que conta com a participação 

do também professor do Programa Pablo Bastos. Além de promover uma série de lives e 

eventos virtuais que podem ser conferidos nas redes sociais do Laboratório, o Laccops 

também teve uma participação inédita no Intercom, que é o maior Congresso de 

Comunicação do Brasil. Nele, promoveu três mesas que debateram, entre outros temas, a 

potente luta antirracista que nesta pandemia teve dois trágicos momentos marcantes: os 

assassinatos de George Floyd, nos Estados Unidos e de João Alberto Silveira Freitas, de 

40 anos, no Brasil, justamente no dia da “Consciência Negra”, 20 de novembro.  

Outras propostas do Laboratório envolveram participação intensa de alunos da graduação, 

confirmando a posição do PPGMC quanto à necessária integração de todos os níveis de 

ensino como um caminho de fortalecer a Educação e a Cidadania. Destacamos aqui, a 

iniciativa de premiar a criação em Comunicação, em um leque que incluiu de fotografia 

a peças publicitárias. De acordo com o Laccops, a proposta tinha como objetivo valorizar 

produções que procurem conscientizar as pessoas quanto aos graves problemas sociais, 

culturais e econômicos que estão presentes na sociedade brasileira atual. (Para conhecer 

mais sobre a atuação do Laccops consulte https://laccops.wixsite.com/laccops).  

 
Uma das peças premiadas pelo Laccops 

https://laccops.wixsite.com/laccops

